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Моніторинг здійснено за підтримки проєкту «Права людини для України», який впроваджується 
Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Думки, 
висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не  обов’язково 
відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.
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ВСТУП
Моніторинги додержання прав людини на отримання соціальних послуг та охорону здоров’я 
було проведено в рамках проєкту Програми розвитку ООН «Права людини для України». 

Географія моніторингів

Моніторинги було проведено у 21 територіальній громаді (далі -ТГ) 21 області України. 
В кожній області для проведення моніторингу було відібрано по 1 ТГ. 

Моніторинги проводилися регіональними координаторами взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України (далі – монітори). При проведені моніторингів 
залучалися представники територіальних громад – посадові особи місцевих виконавчих 
органів та закладів охорони здоров’я або соціальних послуг. 

Тривалість моніторингів

Діяльність з проведення моніторінгів тривала протягом 5 місяців, з яких протягом 3 місяців 
з жовтня до грудня 2021 року відбувався збір даних, протягом січня 2022 - робота моніторів над 
підготовкою звітів за результатами проведених моніторингів та протягом одного місяця – з 
10 лютого до 10 березня 2022 – робота над узагальненням результатів та підготовкою 
фінального звіту. Тривалість збору даних була обумовлена довгим очікуванням відповідей на 
запити на доступ до публічної інформації, а також обмеженнями у зв’язку із карантинними 
заходами, введеними для протидії поширення інфекції COVID-19. 

Фокус та кількість моніторингів

У 6 ТГ проводився моніторинг додержання прав людини на соціальні послуги та у 15 ТГ – 
додержання прав на охорону здоров’я. 

Під час моніторингу були використані методи: 

 � аналіз відкритих даних в інтернет-джерелах, 
 � запити на публічну інформацію, 
 � аналіз документів, 
 � моніторингові візити, 
 � опитування посадових осіб, 
 � опитування мешканців громади.
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Труднощі та обмеження проведення моніторингів:

� моніторинги відбувалися в період карантинних заходів, що запроваджувалися в Україні
в окремих областях для протидії поширення інфекції COVID-19, що унеможливило
проведення в цих областях моніторингових візитів для опитування мешканців, перегляду
документів, інформаційних матеріалів тощо;

� спостерігалась відсутність актуальної статистичної інформації у відкритих джерелах
щодо чисельності постійного населення та окремих пільгових категорій, подекуди не
зазначалася дата, станом на яку наведено інформацію;

� у відповідь на частину запитів на доступ до публічної інформації, які були направлені в
рамках моніторингу, було надано інформацію не по суті запиту, деякі запити залишилися
без відповіді;

� подекуди інформація записувалася зі слів представників ТГ, без надання документів, які б
її підтверджували. В усній розмові представники керівництва ТГ повідомляли моніторів,
що всі необхідні організаційні заходи проводяться, але водночас не могли надати
документальні підтвердження, які б це засвідчували;

� деяка інформація була зафіксована зі слів посадових осіб, оскільки доступ до неї не міг
бути наданий через обмеження доступу до персональних даних (реєстри, облік пільгових
категорій осіб, особові справи клієнтів);

� подекуди дані, отримані «зі слів» різних посадових осіб не співвідносились між собою.

Основою для написання цього звіту стали звіти моніторів по окремих ТГ. В звіті використані 
цитати зі звітів в авторській редакції моніторів, без зазначення конкретних ТГ. 
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РОЗДІЛ І. РЕЗУЛЬТАТИ МОНИТОРИНГУ 
ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА 
ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Право на соціальні послуги в Україні

Конституцією України громадянам гарантується право на соціальний захист, який включає 
соціальне обслуговування1 (надання соціальних послуг). 

Географія моніторингу додержання прав людини 
на соціальні послуги

Мониторинг додержання прав людини на соціальні послуги було проведено у 6 ТГ, а саме:

1. Петриківській селищній ТГ Дніпропетровської області, 
2. Торецькій міській ТГ Донецької області, 
3. Кушугумській селищній ТГ Запорізької області, 
4. Біловодській селищній ТГ Луганської області,
5. Новоселівській сільській ТГ Полтавської області,
6. Солоницівській селищній ТГ Харківської області. 

Управління системою надання соціальних послуг в громадах

Місцевим органам влади та самоврядування делеговані повноваження щодо вирішення 
відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.2

В межах делегованих повноважень виконавчі органи рад ТГ  для належного управління 
системою надання соціальних послуг повинні забезпечити3:

1 Стаття 46 Конституції України
2 Стаття 32 Закону № 280
3 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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 9 визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ТГ у соціальних 
послугах, у тому числі із залученням НСП недержавного сектору, оприлюднення 
відповідних результатів;

 9 інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у 
формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

 9 здійснення заходів для виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах;

 9 забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних 
послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших 
соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних 
послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних 
послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного 
партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах 
договору з уповноваженими органами;

 9 затвердження, забезпечення фінансування та виконання регіональних програм в частині 
забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами 
визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ТГ у соціальних 
послугах;

 9 забезпечення підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників надавачів 
соціальних послуг, утворених ними;

 9 координація діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг на місцевому рівні;

 9 забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, 
фізичних осіб - підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці/ТГ допомогу вразливим групам населення та 
особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх 
захист;

 9 забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому 
рівні;

 9 здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості, оприлюднення 
відповідних результатів. 

Далі наведено аналіз виконання відповідних повноважень. 
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Ведення обліку населення та вразливих груп 

Для визначення потреб населення ТГ у соціальних послугах4 має враховуватися інформація 
щодо соціально-демографічних даних та тенденцій та зокрема щодо чисельності вразливих 
груп населення. Для цього має вестися відповідний облік. 

Результати моніторингу засвідчили, що не у всіх громадах ведеться належний облік 
чисельності населення та окремих соціально-демографічних груп. В окремих досліджуваних 
громадах було виявлено наступне: 

� подекуди інформація щодо розподілу населення за соціально-демографічними групами
не оприлюднювалася у відкритих джерелах, соціальний паспорт був відсутній, інформація
надавалася лише на запит про доступ до публічної інформації;

� не ведеться облік або вразливих груп населення загалом, або окремих категорій, зокрема
осіб з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю та похилого віку, які є мешканцями громади,
але перебувають в інтернатних закладах поза межами громади.

Як зазначено в одному із звітів монітору про результати моніторингу: «якщо не встановлена 
наявність та чисельність певної категорії населення неможливо дослідити додержання її 
прав на соціальні послуги». 

Наявність програмних та стратегічних документів щодо соціальних 
послуг та реалізація взятих в них зобов’язань

Виконавчі органи рад ТГ  повинні забезпечити затвердження, забезпечення фінансування та 
виконання регіональних програм в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, 
розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної 
одиниці/ТГ у соціальних послугах5.

Відповідно до законодавства програми розвитку соціальних послуг мають розроблятися 
базуючись на результатах визначення потреб населення у соціальних послугах. Лише в 
одній ТГ було проведено таке визначення та розроблена на його основі програма розвитку 
соціальних послуг. 

Ще в 3 ТГ окремі пункти щодо соціальних послуг було включено у місцеві стратегії розвитку. 

4 Стаття 25 Закону № 2671.
5 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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Не у всіх ТГ програмні та стратегічні документи оприлюднено на офіційних веб-сайтах в 
порушення вимог законодавства про доступ до публічної інформації. 

Подекуди програми та стратегії містили загальні формулювання цілей та заходів та не 
включали цільові показники їх виконання, що не дозволяло відслідкувати реалізацію взятих 
зобов’язань.

В жодній ТГ не оприлюднювалися в відкритих джерелах інформації звіти, які б засвідчували 
прогрес у реалізації зобов’язань, взятих в стратегічних та програмних документах. На запити 
моніторів таких звітів також не було надано. Тільки в одній з шести ТГ вдалось зафіксувати 
результати реалізації програми, але лише зі слів посадових осіб. 

Залучення громадян до обговорення програмних 
та стратегічних документів

В ході моніторингу в жодній з 6 ТГ не було знайдено свідчень залучення громадян чи 
проведення консультацій з громадськістю в ході розроблення та прийняття стратегічних та 
програмних документів. За інформацією від посадових осіб кількох ТГ пропозиції приймались 
через веб-сторінку місцевої ради, проте про це не було знайдено жодних свідчень, які б це 
підтверджували – ані механізму для надсилання пропозицій, ані узагальнених пропозицій, ані 
оприлюднених протоколів зборів громади тощо. 

Бюджетне забезпечення реалізації права на отримання 
соціальних послуг

Під час моніторингу практично не можливо було визначити обсяг видатків саме на соціальні 
послуги у зв’язку з відсутністю будь-яких відокремлених бюджетних призначень та асигнувань 
в загальному бюджеті на соціальний захист. 

Адміністративне забезпечення управління системою надання 
соціальних послуг 

Місцеві органи влади повинні забезпечити координацію діяльності суб’єктів системи надання 
соціальних послуг на місцевому рівні, а також взаємодію надавачів соціальних послуг та 
органів, установ, закладів, фізичних осіб - підприємців, які надають на території ТГ допомогу 
вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, та/або здійснюють їх захист6. 

6 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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В ході моніторингу було з’ясовано що управління системою надання соціальних послуг 
в громадах відбувається не на належному рівні. Виявлено що в 4 з 6 ТГ відсутні структурні 
підрозділи чи уповноважені особи, відповідальні за управління системою надання соціальних 
послуг. Навіть за наявності структурного підрозділу з питань соціального захисту його 
персонал не був компетентний з питань соціальних послуг. 

Подекуди уповноважені представники виконавчого комітету або надавача соціальних 
послуг ТГ не знали назви соціальних послуг відповідно до чинного законодавства, не могли 
дати інформацію щодо кількості та переліку соціальних послуг, плутали соціальні послуги 
з адміністративними послугами соціального характеру, надавали некоректну статистику. 
Надані окремими громадами дані, свідчили про те, що кількість осіб, які отримали послуги в 
кілька разів перевищує кількість осіб, які потребували таких послуг та при цьому зазначалося, 
що визначення потреб в соціальних послугах не проводилось. Така ситуація також може 
свідчити про не розуміння суті питання посадовими особами та некоректні дані. 

Зі звітів моніторів7: 

 � «Керівництво громади не володіє інформацією щодо кількості отримувачів послуг та 
іншими деталями, якщо послуги надаються закладом, розташованим в іншій громаді». 

 � «Із проведеної зустрічі із начальником відділу соціального захисту населення апарату 
виконавчого комітету ТГ через ігнорування радою направлених запитів було з’ясовано, 
що посадова особа не розуміє суті понять надавача та отримувача послуг, поверхнево 
орієнтується в наданні соціальних послуг». 

 � «Надання соціальних послуг здійснюється хаотично без запровадження належним чином 
продуманої системи». «Будь-яких партнерств в наданні соціальних послуг не налагоджено. 
Будь-які механізмів організації надання соціальних послуг – немає».

 � «Згідно відповіді на інформаційний запит 04 січня 2021 року між Територіальний центр 
соціального обслуговування міської ради «Берегиня» та Х селищною радою укладено договір 
про співробітництво, згідно якого територіальним центром нібито надаються соціальні 
послуги для членів Х територіальної громади. Проте бюджетних коштів під цей договір не 
закладалось. Під час спілкування з представником селищної ради, відповідальна особа не 
змогла назвати, які саме соціальні послуги надаються населенню громади, окрім адресної 
допомоги. У відповідях на запити селищна рада не володіла інформацією та безпідставно 
переводила відповідальність на територіальний центр іншої територіальної громади. 
Згідно інформації на сайті https://spending.gov.ua у селищної ради немає відносин 
контрагентів із територіальним центром». 

7 Тут і далі цитати подано в редакції моніторів, які готували відповідні звіти. 
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Визначення потреб населення ТГ в соціальних послугах

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити визначення потреб населення ТГ 
у соціальних послугах, оприлюднення відповідних результатів.8 

Лише в одній з шести ТГ було повідомлено про проведення визначення потреб населення в 
соціальних послугах на підтвердження чого було надано таблицю в форматі Excel з кількістю 
фактичних та потенційних отримувачів послуг. Разом з цим сам звіт з визначення потреб 
не було оприлюднено та не було надано монітору. В інших ТГ такої роботи не проводилося. 
Вибрані цитати зі звітів моніторів:

 � «Проведення аналізу потреб населення громади у соціальних послугах та оцінка якості 
таких послуг – не здійснюється. … Аналітична робота щодо потреб населення у соціальних 
послугах не здійснюється... Надання соціальних послуг здійснюється виключно за фактом 
звернення людей із вирішенням відповідних питань на місці».

 � «Визначення потреб населення в соціальних послугах в ТГ не проводилось». 

 � «Охоплення населення наданням соціальних послуг виміряти на момент проведення послуг 
є не можливим, через відсутність проведення у громаді моніторингу потреб населення у 
соціальних послугах, а послуги надаються за конкретним зверненням особи, через що не 
надання певного виду послуги не може свідчити про її не затребуваність». 

Надані окремими громадами дані, свідчили про те, що кількість осіб, які отримали послуги 
в кілька разів перевищує кількість осіб, які потребували таких послуг що свідчить про 
некоректність наданої інформації. 

Виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити здійснення заходів для виявлення 
вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.9 

За інформацією моніторів у відповідь на їх запити та в усних розмовах з посадовими особами 
були отримані відповіді що таке виявлення відбувається, проте конкретних документів 
(інструкцій, наказів, записів у посадових обов’язках тощо) отримано не було. Це свідчить або 
про відсутність таких заходів, або про неналежне ведення документації. 

8 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
9 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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Моніторинг надання соціальних послуг та оцінка їх якості

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити здійснення моніторингу 
надання соціальних послуг, оцінки їх якості, оприлюднення відповідних результатів.10 

Такий моніторинг був проведений лише в одній ТГ з оприлюдненням його результатів на 
веб-сайті місцевої ради. В інших ТГ такий моніторинг та зовнішня оцінка якості не проводилися. 

Щодо внутрішньої оцінки якості соціальних послуг закладами-надавачами, зі слів 
уповноважених осіб було з’ясовано, що така оцінка проводилась приблизно в половіні 
закладів-надавачів соціальних послуг, проте оприлюднений звіт було виявлено лише в одній. 
Цитата зі звіту монітора:

 � «З приводу моніторингу надання соціальних послуг у ТГ - документальних підтверджень 
здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки якості, оприлюднення 
відповідних результатів не виявлено». 

Ведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг 

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити ведення Реєстру надавачів та 
отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні.11 

Результати моніторингу виявили, що реєстр не ведеться в жодній з шести ТГ. Цитати зі звітів 
моніторів:

 � «Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг або облік за допомогою власного 
програмного забезпечення до введення Реєстру не ведеться у зв’язку з відсутністю 
електронного документообігу».

 � «Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг не впроваджено. Облік отримувачів 
соціальних послуг взагалі не ведеться».

10 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
11 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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Підвищення кваліфікації персоналу, залученого до надання 
соціальних послуг

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити підвищення професійної 
компетентності/кваліфікації працівників надавачів соціальних послуг, утворених ними.12 

За результатами моніторингу кількість та частка осіб з числа всього персоналу, залученого 
до надання соціальних послуг, що пройшли підвищення кваліфікації є незначною. Це свідчить 
про неналежне підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників НСП. 

Інформування населення про соціальні послуги

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити інформування населення про 
перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття 
особами з будь-яким видом порушення здоров’я.13 

Зазвичай місцеві органи на запит зазначали, що інформування населення здійснюється, 
зокрема шляхом публікацій в районній газеті та на веб-сайті громади, розміщення інформації 
на інформаційних стендах старостинських округів. Проте зазвичай свідчення цього не 
надавалися. Подекуди посилалися на інформацію на веб-сайті, тоді як це була інформація 
не про соціальні послуги, а про надання адміністративних послуг соціального характеру. Що 
знов звідчить про некомпетеність посадових осіб з питань соціальних послуг. Вибрані цитати 
зі звітів моніторів:

 � «Належне інформування населення про надання соціальних послуг та відповідних 
можливостей оформлення їх отримання – не проводиться (інформування проводиться 
лише в час здійснення прийому громадян)». 

 � «Інформаційна продукція є частково доступною для окремих категорій громадян, 
зокрема друкована крупним шрифтом, розміщена в доступному місці. Однак, відсутня 
інформаційна продукція, надрукованя шрифтом Брайля та з перекладом на жестову мову. 
Є потреба в забезпеченні інформаційною продукцією, в доступній для осіб з особливими 
потребами формі». 

 � «Інформування населення здійснюєтся тільки на офіційній сторінці адміністрації та 
інформаційних стендах у декількох населених пунктах. Офіційний сайт УСЗН громади 
порожній».

12 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
13 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.



ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГІВ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

14

Організація надання соціальних послуг

Надавачі соціальних послуг та перелік соціальних послуг

Місцеві органи влади та самоврядування повинні забезпечити за результатами оцінювання 
потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг, вжиття заходів з надання інших соціальних 
послуг шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального 
сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору.14 

В п’яти з шести досліджених ТГ були наявні від 1 до 3 закладів-надавачів соціальних послуг. 
Лише в одній з шести ТГ не було жодного закладу. Зі звіту про результати моніторингу в цій ТГ: 
«Станом на 31.12.2021 року на території Х об’єднаної громади не функціонує жодного надавача 
соціальних послуг. Територіальний центр соціального обслуговування … знаходиться 
за межами громади на відстані 27 км від адміністративного центру громади, при цьому 
прямого транспортного сполучення між громадами немає, що значно ускладнює отримувачу 
послуги дістатися до центру. Враховуючи відсутність бюджетного забезпечення послуг, що 
надається центром іншої громади, така забезпеченість соціальними послугами населення 
Х територіальної громади має формальний характер, оскільки скористатися такими 
послугами дуже складно». 

Але навіть за наявності закладів з надання соціальних послуг, не у всіх ТГ робота проводилася 
належним чином. 

Моніторам не вдавалося встановити реальний перелік соціальних послуг, що надавалися в 
ТГ та кількості їх отримувачів. Інформація надана різними посадовими особами, наприклад 
представниками виконавчого комітету та закладу-надавача соціальних послуг різнилася не 
лише стосовно кількості отримувачів, але й переліку соціальних послуг, що надавалися в ТГ. 
Вибрані цитати зі звітів:

 � «Персонал підприємств- надавачів соціальних послуг при проведені моніторингу надавали 
назви соціальних послуг які не відповідають, тим назвам що вказані у офіційних документах, 
що показує необізнаність щодо законодавства про соцпослуги». 

 � «Назва соціальної послуги «Цілодобовий пост харчування» не відповідає законодавству 
(відсутня в класифікації) надана Керівником КЗ «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» під час моніторингу». 

14 Частина четверта статті 11 Закону № 2671.
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 � «Надання послуг здійснюється через КУ «Центр надання соціальних послуг» з яким 
зв’язатися не можливо, адреса реєстрації установи за юридичною адресою селищної ради, 
тоді коли по факту воно знаходиться в іншій будівлі по іншій вулиці у віддаленості від ради, 
без будь-яких обізнавальних таблиць чи вивісок. Інші надавачі соціальних послуг фактично 
не залучаються». 

 � «Надання соціальних послуг здійснюється хаотично, виключно за запитом місцевого 
населення у наданні тієї чи іншої допомоги, яка потім кваліфікується як та чи інша 
соціальна послуга». 

Враховуючи вищезазначене, за результатами моніторингу не можливо було визначити точну 
кількість та перелік соціальних послуг, що надавалися в кожній громаді. 

Висновки за результатами моніторингу додержання права 
на отримання соціальних послуг

Неналежне ведення обліку та звітності щодо надання соціальних послуг не дає можливості 
зробити обґрунтований висновок щодо виконання повноважень місцевими органами 
виконавчої влади з управління системою надання соціальних послуг. Послуговуючись наданою 
інформацією можливо зробити висновок, що в окремих ТГ лише частково виконуються 
делеговані повноваження щодо соціальних послуг. 

Неналежне ведення обліку чисельності населення та окремих вразливих груп в ТГ, а також 
відсутність звітів про проведене визначення потреб населення у соціальних послугах не дає 
підґрунтя для обґрунтованого висновку якою мірою задоволені потреби мешканців ТГ. 

Відсутність структурного підрозділу чи уповноваженої особи, відповідальної за управління 
системою надання соціальних послуг негативно впливає на організацію системи загалом та 
забезпечення прав мешканців на отримання соціальних послуг. 

В жодній з 6 ТГ не можна зробити висновок про додержання в ній прав людини на отримання 
соціальних послуг. 
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Рекомендації за результатами моніторингу додержання права 
на отримання соціальних послуг

За результатами здійсненого моніторингу рекомендовано вжити наступні заходи:

Керівництву ТГ: 

 � створити структурний підрозділ або призначити посадову особу, відповідальну за 
управління системою надання соціальних послуг в ТГ, сприяти проходженню нею 
відповідної підготовки; 

 � забезпечити належне ведення документації та звітності з питань соціальних послуг;

 � забезпечити ведення належного обліку соціально-демографічних груп населення, з 
метою визначення потреб населення в соціальних послугах, а також проведення аналізу 
додержання прав на соціальні послуги окремих категорій населення, які належать до 
числа вразливих;

 � залучати представників громадськості до підготовки та обговорення стратегічних та 
програмних документів з питань соціальних послуг;

 � в програмах та стратегіях, встановлювати конкретні цільові показники аби забезпечити їх 
належну реалізацію та підзвітність;

 � регулярно проводити визначення потреб населення ТГ в соціальних послугах та вжити 
заходи щодо виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах;

 � забезпечити надання базових соціальних послуг відповідно до визначених потреб 
населення ТГ в соціальних послугах;

 � запровадити ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

 � регулярно проводити моніторинг та оцінку якості соціальних послуг;

 � забезпечити належне інформування населення громади про соціальні послуги, зокрема 
у форматах доступних для осіб з різними порушеннями здоров’я; 

 � публікувати на веб-сайтах громад стратегічні та програмні документи та звіти щодо їх 
виконання, результати визначення потреб населення в соціальних послугах, результати 
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг відповідно до вимог законодавства про 
доступ до публічної інформації. 
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Територіальним органам національної соціальної сервісної служби відповідно до 
покладених на них повноважень15:

 � провести аналіз звітів підготовлених моніторами та отриманих ними відповідей на 
запити про доступ до публічної інформації на предмет порушень в ТГ законодавства 
щодо дотримання вимог Закону України “Про соціальні послуги” та надати відповідні 
рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

 � проаналізувати місцеві програми в частині задоволення потреб осіб/сімей у соціальних 
послугах та надати рекомендації щодо їх підготовки та змісту;

 � провести аналіз звітності щодо виконання місцевих програм, оцінювання якості надання 
соціальних послуг, підготувати для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування пропозиції щодо ведення звітності та покращення надання соціальних 
послуг за результатами проведеного аналізу;

 � провести роз’яснювальну роботу серед керівництва громад щодо необхідності створення 
структурного підрозділу чи уповноваження посадової особи, що буде відповідати 
за управління системою соціальних послуг в ТГ, сприяти проходженню нею/ ними 
відповідного навчання задля підвищення професійної компетентності/кваліфікації;

 � провести аналіз діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги в ТГ, за результатами 
аналізу надати рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування щодо вдосконалення їх діяльності;

 � здійснити заходи для інформування населення області про соціальні послуги, їх зміст, 
порядок надання, а також про функції місцевих органів виконавчої влади з надання 
соціальних послуг;

 � здійснити заходи контролю за дотриманням державних стандартів надання соціальних 
послуг в ТГ. 

Міністерству соціальної політики України

 � ініціювати розроблення та запровадження програмного забезпечення для ведення 
Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, а також подання запитів в он-лайн 
форматі на отримання соціальних послуг. 
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Громадським активістам:

 � роз’яснювати громадянам права на отримання соціальних послуг та інформувати про 
види соціальних послуг, їх призначення, зокрема у форматах доступних для осіб з різними 
порушеннями здоров’я;

 � ініціювати проведення громадських слухань для заслуховування звітів про виконання 
заходів, передбачених стратегічними та програмними документами, а також виконання 
місцевими органами влади та органами самоврядування повноважень у забезпеченні 
права на отримання соціальних послуг. 

Регіональним координаторам взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України:

 � сприяти оприлюдненню результатів моніторингу додержання права на соціальні послуги 
серед мешканців відповідної ТГ. 

Офісу Уповноваженого Верховної Ради України:

 � беручі до уваги, що за результатами моніторингів у всіх 6 ТГ виявлені порушення 
додержання прав громадян на соціальні послуги, провести відповідні моніторинги у 
більшій кількості ТГ з метою визначення чи такі порушення мають системний характер 
у відповідній сфері та підготовки відповідних рекомендацій. 
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РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 
ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА 
ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
Право на охорону здоров’я в Україні

Конституцією України громадянам гарантується право на охорону здоров’я та медичну 
допомогу16. Для реалізації цього права встановлено гарантії, що передбачають17:

 9 створення розгалуженої мережі ЗОЗ;

 9 організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охорони та 
зміцнення здоров’я;

 9 фінансування надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам 
гарантованого обсягу медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому 
законом;

 9 здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду у сфері охорони 
здоров’я;

 9 організацію державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та 
спеціальної медичної статистичної інформації;

 9 встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у сфері 
охорони здоров’я.

Географія моніторингів додержання прав людини 
на охорону здоров’я

Мониторингі додержання прав людини на охорону здоров’я було проведено у 15 ТГ, а саме:

1. Арбузинська селищна ТГ Миколаївської області
2. Березівська сільська ТГ Сумської області
3. Білозерська сільська ТГ Херсонської области
4. Боратинська сільська ТГ Волинської області
5. Вижницька міська ТГ Чернівецької області
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6. Городоцька сільська Рівненської області
7. Давидівська сільська ТГ Львівської області
8. Делятинська селищна ТГ Івано-Франківської області
9. Деражнянська міська ТГ Хмельницької області
10. Нерубайська сільська ТГ Одеської області
11. Новгордківська селищна ТГ Кіровоградської області
12. Новобілоуська сільська ТГ Чернігівської області
13. Руськополянська сільська ТГ Черкаської області
14. Стрижавська селищна ТГ Вінницької області
15. Тетерівська сільська ТГ Житомирської області

Нижче наведено результати моніторингу. 

Управління системою охорони здоров’я в громадах

Для реалізації права громадян на охорону здоров’я місцеві органи влади та самоврядування 
мають виконувати власні та делеговані повноваження у цій сфері18: 

а) власні (самоврядні) повноваження:
 ● управління закладами охорони здоров’я, оздоровчими закладами, які належать ТГ 

або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

 ● організація медичного обслуговування у закладах освіти, культури, фізкультури і 
спорту, оздоровчих закладах, які належать ТГ або передані їм;

б) делеговані повноваження:
 ● забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного 

обслуговування на відповідній території; 

 ● забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, 
розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення 
потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів 
на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;

 ●  забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення. 

Далі наведено аналіз виконання відповідних повноважень. 

18 Стаття 32 Закону № 280
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Ведення обліку населення та вразливих груп 

Однією із гарантій на реалізацію права громадян на охорону здоров’я передбачено організацію 
державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медичної 
статистичної інформації19. 

З 15 ТГ в яких проведено моніторинг більше ніж у половині, а саме в 9 ТГ на думку моніторів 
облік чисельності населення та вразливих груп ведеться не належним чином. Наявні випадки, 
коли в різних джерелах (звіти, стратегічні документи, паспорт громади тощо) подана різна 
чисельність населення ТГ без зазначення станом на який період вона наведена. Вибрані 
цитати зі звітів моніторів:

 � «Не у повній мірі ведеться облік соціально-демографічних груп населення. На сайті ТГ 
у Паспорті громаді відсутня інформація соціально-демографічного складу населення 
станом на 2021 рік. Дану інформацію вдалося отримати виключно через запит на доступ 
до публічної інформації. У ході моніторингу встановлено, що не ведеться облік постійної 
кількості населення та облік такої групи населення як особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, що пройшли щорічну диспансеризацію та внесені до 
Державного реєстру України. Таким чином, відсутність даних щодо цієї категорії осіб не 
дозволяє дослідити додержання їх прав на охорону здоров’я».

 � «Інформація щодо соціально-демографічного складу населення ТГ, яка висвітлена на 
офіційній веб-сторінці міської ради містить дані, які були актуальними на 2017 рік та 
потребують оновлення. Відомості щодо соціально-демографічного складу населення, 
які зазначені у табл. 1 – це дані комунального неприбуткового підприємства «Х центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Х міської ради, які різняться із інформацією 
Головного управління статистики ХХ області щодо чисельності населення Х ТГ, станом 
на 01.01.2021, які надані Закладом». 

19 Стаття 7 Закону № 2802
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Наявність програмних та стратегічних документів щодо 
охорони здоров’я та реалізація місцевими органами влади 
та самоврядування взятих в них зобов’язань

Органи місцевої влади та самоврядування відповідно до розподілу повноважень в умовах 
децентралізації влади відповідальні за реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я 
в територіальних одиницях України, формування та затвердження місцевих програм у сфері 
охорони здоров’я. 

У переважній більшості ТГ – 14 з 15 є ті чи інші програмні чи стратегічні документи із напрямами 
або заходами, що стосуються сфери охорони здоров’я. Однак не завжди місцеві органи влади 
оприлюднюють такі стратегічні чи програмні документи. Були випадки коли такі документи 
надсилалися моніторам лише на запит. Слід звернути увагу, що в стратегічних документах, 
таких як наприклад стратегія розвитку ТГ, зазвичай зазначаються лише стратегічні напрями 
як от «сприяти охороні здоров’я населення». В цільових програмах (наприклад «Здоров’я 
нації», «Підтримка розвитку сімейної медицини» тощо) переважно встановлюються фінансові 
показники – обсяги коштів на утримання системи та поточні витрати. Наприклад: оновлення 
матеріально-технічної бази на певну суму коштів або забезпечення доступності медичного 
закладу. Але при цьому не зазначається що саме планується зробити для забезпечення 
такої доступності, а звітування стосується лише освоєння виділених коштів. Набагато рідше 
встановлюються чіткі цільові показники, за якими можна виміряти досягнення. Отже, в 
переважній більшості випадків, без встановлених конкретних цільових показників не було 
можливості дослідити чи реалізуються зобов’язання, взяті місцевими органами влади та 
самоврядування. Звіти про реалізацію програмних чи стратегічних документів не готуються 
та не оприлюднюються. Інформація про досягнення записувалася переважно зі слів 
уповноважених осіб. Вибрані цитати зі звітів моніторів:

 � «У даній Стратегії відсутні чіткі критерії досягнення стратегічних чи програмних цілей,
часові рамки їх досягнення, фактичні дослідження можливості покращення якості медичної
допомоги».

� «Оскільки чітких зобов̀ язань Х ТГ щодо наближення та покращення якості медичної
допомоги сільському населенню у Стратегії взято не було, тому проаналізувати наявність
чи відсутність прогресу в реалізації політики із забезпечення права на охорону здоров̀ я не
було можливості». 

� «Стратегія не містить вказівки на поетапну реалізацію запланованих активностей
розвитку громади. Фактично, із таким плануванням розвитку, громада має очікувати на
її реалізацію лише в 2030 році, без поступових, проміжкових виконань зобов’язань».

� «Приймаються фінансові програми які містять лише статті витрат та обсяги
фінансування, без встановлення цільових показників. Програма звітується лише по
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виконанню обсягів фінансування при цьому не зрозуміло що реально було зроблено. 
Наприклад, передбачено виділення коштів на виконання робіт по забезпеченню 
архітектурної доступності медичного закладу для осіб з інвалідністю. Виконання 
програми за цим пунктом свідчить лише про виділення відповідного обсягу фінансування, 
але залишається невідомим чи став заклад архітектурно доступним внаслідок освоєння 
цих коштів». 

Залучення громадян до обговорення програмних 
та стратегічних документів

В межах реалізації права на охорону здоров’я, кожний громадянин України може брати участь 
в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської експертизи з цих питань20. 

В ході моніторингу лише у 2 з 15 ТГ монітори знайшли свідчення залучення громадян чи 
проведення консультацій з громадськістю в ході розроблення та прийняття стратегічних та 
програмних документів. В інших 13 ТГ мешканці не залучалися до консультацій чи обговорень. 

Бюджетне забезпечення реалізації права на охорону здоров’я 

Відповідно до розподілу повноважень в умовах децентралізації виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад мають здійснювати матеріально-технічне та фінансове забезпечення 
суб є̀ктів первинної медичної допомоги, а також здійснювати бюджетне забезпечення відповідно 
до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та медичними 
виробами21. Задля цього органи місцевого самоврядування мають формувати та затверджувати 
відповідні місцеві програми щодо фінансування заходів у сфері охорони здоров’я. 

Ситуація щодо виділення асигнувань з місцевого бюджету для фінансування сфери охорони 
здоров’я в ТГ є різною. Не завжди моніторам вдавалось отримати належну інформацію – вона 
не була оприлюднена та не надсилалася на запити (у 4 ТГ). У 9 ТГ моніторами встановлено 
що фінансування є задовільним, а в 2 ТГ – навпаки вкрай недостатнім. Вибрані цитати:

 � «Так станом на день моніторингу (жовтень-листопад), витрати на закупівлю 
медикаментів та перев’язувальних засобів, відповідно до плану заходів Програми на 2021 
рік, профінансовано з місцевого бюджету лише на 1,29%».

 � «У 2021 році, відповідно до плану заходів Програми виділення коштів з місцевого бюджету 
на закупівлю медичного обладнання, закладу не передбачалось».

20 Стаття 6 Закону № 2802
21 Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26; підпункту 3 пункту «б» частини першої статті 32 Закону 

№ 280 та пункту 1 Постанови № 1303.
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 � «За наявною та отриманою інформацією неможливо встановити чи було фінансово 
забезпечено та в яких відсоткових відношеннях комплекс програм з охорони здоров’я. 
Відсутня інформація, як і на що витрачалися гроші із забезпечення права на охорону 
здоров’я». 

Щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення суб`єктів первинної медичної 
допомоги, то у 6 ТГ було встановлено його достатність, у 4 ТГ таке забезпечення було 
частковим, проте у 5 ТГ була відсутня відповідна інформація. Вибрані цитати:

 � «З метою підписання Закладом пакетів медичних гарантій і договору з НСЗУ у 2020 
році було здійснено закупівлю медичного обладнання на загальну суму 2 605,5 тис. грн., 
з них 500,0 тис. грн. - з місцевого бюджету. Зокрема: рентгендіагностичний апарат; 
езофагогастродуоденоскоп; два монітора пацієнта; дефібрилятор; два кріоциліндри; 
п’ять насосів шприцевих та вісім концентраторів кисню». 

 � «Відповідно до вимог Табеля оснащення, який затверджений наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 02.03.2011 № 127 «Про затвердження Примірних табелів 
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення», відділення 
лікарні укомплектовані обладнання та устаткуванням, необхідним для надання послуг 
мешканцям громади».

 � «Станом на момент моніторингу, Заклад не оснащений апаратами: магнітно-резонансної 
томографії, мамографом тощо. Закупівля даних апаратів потребує додаткового 
фінансування з державного бюджету. Закупівля відповідної медичної апаратури Заклад 
здійснює відповідно до фінансування з державного бюджету, кошти на придбання такого 
дороговартісного обладнання в місцевому бюджеті відсутні».

Адміністративне забезпечення управління системою 
охорони здоров’я

У 13 з 15 ТГ відсутній структурний підрозділ у виконавчому органі, до компетенції якого 
відносяться питання адміністрування охорони здоров’я. Лише в одній ТГ створено сектор 
і ще в одній ТГ управління охорони здоров’я та соціального захисту. В інших ТГ зазвичай 
питання адміністрування охорони здоров’я покладаються на керівника чи заступника 
керівника місцевого закладу охорони здоров’я. Проте це рішення не забезпечує належного 
адміністрування системи охорони здоров’я в громаді. Як свідчать результати моніторингу такі 
посадові особи не володіють повною інформацією щодо ситуації в ТГ, зокрема щодо діяльності 
інших закладів сфери охорони здоров’я на території ТГ або за її межами. Монітори у своїх 
звітах зазначали, що відсутність структурного підрозділу «вочевидь у певній мірі негативно 
впливає на рівень виконання відповідних функцій, а саме: не вирішується питання доступу 
до екстреної медичної допомоги, відсутня інформація щодо належності/неналежності 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення суб’єктів первинної медичної допомоги 
(таку інформацію у ході візиту до Х сільської ради отримати не вдалося)». 
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Забезпечення доступності та безоплатності медичного 
обслуговування населення ТГ22

Забезпечення первинною медичною допомогою23

Громадяни України мають право на кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір 
лікаря24. Для цього органи місцевих органів влади та самоврядування мають вжити належних 
заходів для наявності в ТГ надавачів первинної медичної допомоги - ЗОЗ будь-якої організаційно-
правової форми та їх кадрове забезпечення або фізичних осіб – підприємців, які одержали 
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її 
основі надання первинної медичної допомоги. 

У всіх ТГ створені та працюють ЗОЗ, які надають первинну медичну допомогу. Проте 
кадрове забезпечення в сфері охорони здоров’я лікарями первинної ланки25 відповідно до 
оптимального26 обсягу забезпеченості27 в переважній більшості ТГ є недостатнім. По цьому 
пункту монітори засвідчили що лише в 3 з 15 ТГ кадрове забезпечення лікарями первинної 
ланки знаходиться на достатньому рівні та відповідає визначеному чинним законодавством 
оптимальному обсягу забезпеченості лікарями загальної практики-сімейними лікарями/ 
лікарями-терапевтами/ лікарями-педіатрами. В одній з ТГ відповідальна особа зазначила, що 
складно оцінити об’єктивно забезпеченість лікарями первинної ланки, так як медичні послуги 
частково надаються в громаді, а частково закладом іншої громади. Ще в одній ТГ за словами 
монітора «Інформація щодо кадрового забезпечення не надана. Однак, при спілкуванні було 
зясовано, що є вакантні посади лікарів». Схожа ситуація спостерігалася ще в двох ТГ, де за 
розрахунками та відповідно до штатного розпису наявна недоукопмлектованість кадрами, 
тоді як керівництво ТГ свідчить, що наявність незаповнених вакансій «не заважає виконанню 
функцій» та персоналу «достатньо в межах укладених декларацій». Причому в останньому 
випадку частка мешканців ТГ які уклали декларації з сімейними лікарями є достатньо низькою, 
але точні дані так і не вдалось з’ясувати. За одним джерелом розрахункова частка осіб, які 
уклали декларації складає 67%, а за іншими даними лише 42%. При цьому місцеві органи 
влади не демонстрували планів заходів, які б були спрямовані на покращення забезпечення 
громади медичним персоналом. 

22 Відповідно до частини першої статті 32, п.“б”, пп. 1,2 Закону №280; відповідно до статті 14 Закону 2802. 
23 Відповідно до Наказу № 504.
24 Стаття 6 Закону № 2802.
25 Відповідно п. 5, розділу ІІ Наказу № 504. 
26 Оптимальний обсяг забезпеченності становить: 1800 осіб на одного лікаря загальної практики - 

сімейного лікаря; 2000 осіб на одного лікаря-терапевта; 900 осіб на одного лікаря-педіатра, фактичний 
обсяг може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та 
інших особливостей території, в межах якої мешкають особи, що належать до відповідної практики.

27 Потреба у лікарях розраховувалася відповідно: лікаря загальної практики - сімейного лікаря =кількість 
всього населення поділена на 1800; лікаря-терапевта= кількість дорослого населення поділена на 2000; 
лікаря-педіатра= кількість дітей (від 0 до 18) поділена на 900. 
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Подекуди брак інформації при проведенні моніторингів унеможливлював надання 
обґрунтованого висновку про доступ населення ТГ до первинної медичної допомоги. З 
звіту монітора: «Оскільки інформація про лікарів первинної ланки – сімейних лікарів, лікарів-
терапевтів та педіатрів не була надана, та відсутність достовірної статистичної 
інформації про кількість населення, не дозволяють зробити висновок про належне забезпечення 
мешканців ТГ первинною медичною допомогою». 

Частка населення, яка уклала декларації з лікарями первинної ланки була розрахована як 
співвідношення кількості осіб, які уклали декларації до загальної чисельності населення 
відповідної ТГ. У 7 з 15 ТГ ця частка складала від 70 до 88%, ще в 3 ТГ частка коливалася між 
42 та 65%, але при цьому представники однієї з цих ТГ засвідчили що їхні мешканці уклали 
декларації також з лікарями інших ТГ, у 4 ТГ відсутні дані щодо укладених декларацій, а за 
наданими даними ще однієї ТГ відсоток укладених декларацій склав лише 10% (при цьому є 
сумніви у достовірності інформації). В одній з ТГ, за словами керівника медичного закладу, 
складно знайти лікарів на обслуговування мікрорайонів компактного проживання ромів.

У 6 ТГ повною мірою, а у 5 частково забезпечується медичне обслуговування у школах, 
закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать/ передані 
ТГ. У 3 ТГ таке обслуговування не забезпечується і ще в 1 ТГ відповідна інформація не була 
надана. 

Відповідно до чинного законодавства для забезпечення якості роботи закладів сфери 
охорони здоров’я, поміж іншого, місцеві органи влади мають забезпечувати підвищення 
кваліфікації кадрів цієї сфери. За результатами проведення моніторингу кваліфікацію 
підвищила переважна більшість лікарів лише у 2 ТГ, у 8 ТГ частка лікарів, а у 5 ТГ посадові 
особи не володіли інформацію з цього питання. 

Доступ до безоплатних лабораторних та інструментальних 
діагностичних досліджень28

У межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги на території ТГ має бути 
наявна можливість: 1) здати кров на аналіз, 2) проведення електрокардіограми, 3) проведення 
швидких тестів (на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити) 

Доступ до зазначених трьох безоплатних лабораторних та інструментальних діагностичних 
досліджень наявний в 13 з 15 ТГ, ще в одній громаді наявні не всі види досліджень і ще одна ТГ 
не надала інформації з цього питання. 

28 Відповідно до Наказу №504.
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Забезпечення екстреною медичною допомогою29

Для забезпечення мешканців ТГ екстреною медичною допомогою має бути територіально 
доступній ЗОЗ, що надає таку допомогу. Знаходження цього ЗОЗ, має бути на відстані, що дозволяє 
додержуватися встановленого нормативу прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги на місце події за зверненнями мешканців ТГ (у містах – 10 хвилин, у населених пунктах 
поза межами міста – 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-
диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф)30. 

ЗОЗ які надають екстрену медичну допомогу в досліджених ТГ наявні або безпосередньо в 
ТГ, або мешканці ТГ обслуговуються районними чи обласними ЗОЗ. В останньому випадку це 
негативно впливає на доступність та своєчасність допомоги. Цитата зі звіту монітора: «КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Х сільської ради» та КНП ЛОР «ХХ обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» мають укладену угоду щодо 
оренди нежитлового приміщення, де розміщується пункт екстренної медичної допомоги. Однак, 
автомобіль екстренної медичної допомоги лише періодично територіально розміщується 
у ТГ, виїзди здійснює і у інші ТГ та до міста ХХ, а не закріплений безпосередньо за Х ТГ, як це було, 
до прикладу, кілька років назад. Тому фактичний час прибуття бригади екстренної медичної 
допомоги на місце події у два і більше разів може перевищувати норматив прибуття (інформацію 
отримано шляхом інтерв̀ ювання медичного персоналу та жителів громади)».

Майже у кожній другій з досліджених ТГ – у 7 з 15 - не додержується норматив прибуття 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями мешканців 
ТГ. Причинами цього є віддаленість розташування ЗОЗ від окремих населених пунктів ТГ та 
неналежна якість доріг, яка навіть при близькому розташуванні ЗОЗ не дає можливості бригаді 
екстреної медичної допомоги дотримуватися встановленого нормативу прибуття. 

Територіальна доступність аптечних закладів, що здійснюють 
відпуск лікарських засобів 

Для територіальної доступності забезпечення населення лікарськими засобами місцеві 
органи влади мали б сприяти укладанню аптечними закладами, розташованими на території 
ТГ договорів з:

(1) НСЗУ щодо відпуску лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки», 
(2) органами місцевого самоврядування щодо безоплатного та пільгового (з 50% знижкою) 

відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань за рахунок коштів місцевого бюджету31.

За результатами проведеного моніторингу лише у 5 ТГ забезпечено укладання таких договорів 
з аптечними закладами, що розташовані на території ТГ, у 6 ТГ таких договорів не укладено, 
ще у 4 ТГ укладено лише один з двох видів договорів. 

29 Відповідно до статті 351 Закону №2802, частини четвертої статті 6 Закону України «Про екстрену медичну 
допомогу».

30 Відповідно до пункту 2 Постанови № 1271 
31 Постанова № 1303.
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Облік та забезпечення пільгових категорій населення 
лікарськими засобами, медичними виробами, харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного споживання

Серед гарантій реалізації права на охорону здоров’я, поміж інших, визначено фінансування 
надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам гарантованого обсягу медичних 
послуг та лікарських засобів32. 

Виконавчі органи органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я мають 
забезпечувати виконання заходів, передбачених деякими нормативно-правовими актами 
Кабінету Міністрів України щодо питань забезпечення деяких категорій громадян лікарськими 
засобами та медичними виробами33, та, які виконуються за рахунок субвенцій державного 
бюджету місцевим бюджетам.

Зокрема обліку та забезпеченню підлягають такі категорії громадян: 
 � особи з інвалідністю,
 � хворі на цукровий діабет І типу,
 � громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання
 � громадяни, які потребують ендопротезування суглобів
 � громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 � учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники 

Революції Гідності. 

Результати моніторингу виявили, що у громадах практично відсутнє централізоване 
ведення обліку вищезазначених категорій громадян. Навіть якщо облік і здійснюється, що 
було зафіксовано зі слів представників громад, його ведуть сімейні лікарі у зошитах. В 6 ТГ 
зазначили, що такий облік ведеться, у 7 ТГ ведеться, але лише по окремих групах, у 2 ТГ не 
ведеться взагалі. Також важливо зазначити, що навіть в тих ТГ, де вівся облік, було з’ясовано що 
не всі категорії забезпечуються лікарськими засобами та медичними виробами або існують 
громади, де не здійснюється забезпечення жодної з категорій громадян, з тих які мають на 
це право. Вибрані цитати зі звітів моніторів:

 � «Реєстри розпорядниками інформації ведуться епізодично, вся статистична інформація 
розпорошена, і міститься в різних джерелах, єдиного електронного реєстру громадян 
що потребують додаткових медичних послуг не існує. Виходячи з вищезазначеного, 
адміністрація громади не володіє обєктивною інформацією яка б свідчила про реальні 
потреби населення».

32 Стаття 7 Закону № 2802.
33 Призначення медичні вироби: слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинальні 

прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачі, підгузники, а також технічні 
засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри – відповідно до п. 2 Постанови 
№ 1301. 
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 � «Електронні реєстри не ведуться. Реєстри ведуться сімейними лікарями в зошитах». 

 � «Через відсутність реєстрів, щодо кількості пільгових категорій громадян – неможливо 
встановити чітко потребу у фінансуванні для лікарських засобів та медичних виробів для 
пільгових категорій громадян, а також неможливо зробити висновок щодо забезпечення 
надання безоплатної первинної медичної допомоги населенню».

 � «На обліку в КНП «Х центр первинної медико-санітарної допомоги» перебуває 2 140 пільгової 
категорії населення, з них за кошти державного бюджету забезпечено лікарськими 
засобами 566 осіб, за кошти місцевого бюджету – 1 особа, а медичними виробами за кошти 
місцевого бюджету забезпечено 23 особи, що становить 58,9 % від загальної кількості осіб, 
які потребують медичних виробів».

Висновки за результатами моніторингу додержання права 
на охорону здоров’я

В жодній з 15 ТГ, де було проведено моніторинг, місцеві органи влади не виконують повною 
мірою власні та делеговані повноваження у забезпеченні прав людини на охорону здоров’я. 
У всіх ТГ такі права додержуються частково. 

Відсутність структурного підрозділу чи уповноваженої особи, відповідальної за управління 
системою охорони здоров’я в громаді негативно впливає на організацію надання медичної 
допомоги та, відповідно додержання права громадян на охорону здоров’я, що гарантовано 
Конституцією України. 



ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГІВ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

30

Рекомендації за результатами моніторингу додержання права 
на охорону здоров’я

За результатами здійсненого моніторингу рекомендовано вжити наступні заходи. 

Керівництву ТГ: 

 � створити структурний підрозділ або призначити посадову особу, відповідальну за 
управління системою охорони здоров’я в громаді та реалізацію державної політики в 
галузі охорони здоров’я, сприяти проходженню ними/нею відповідної підготовки;

 � забезпечити ведення належного обліку соціально-демографічних груп населення та 
пільгових категорій населення для формування щорічних потреб для подальшого 
фінансування та забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами, харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного споживання тощо; 

 � у стратегічних та програмних документах місцевої політики, спрямованої на реалізацію 
права на охорону здоров’я встановлювати конкретні та реалістичні цільові показники та 
часові рамки їх досягнення; 

 � проводити громадські слухання, консультації з громадськістю при розробленні місцевих 
програм з питань охорони здоров̀ я;

 � провести аналіз територіальної доступності ЗОЗ які надають екстрену (швидку) медичну 
допомогу до всіх населених пунктів ТГ та, за потреби, укласти додаткові договори і з 
іншими ЗОЗ для забезпечення додержання встановленого нормативу прибуття бригади 
екстреної (швидкої) медичної допомоги до всіх населених пунктів;

 � здійснити заходи, щодо укладення договорів із аптечними закладами на території ТГ або 
ближніх ТГ, що забезпечуватимуть безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів;

 � створити окрему веб-сторінку на веб-сайті ТГ з питань реалізації права на охорону здоров’я, 
а також розповсюджувати інформацію з цих питань в інших форматах. Висвітлювати 
інформацію щодо можливості отримання первинної медичної допомоги включно з 
контактами та режимом роботи ЗОЗ та лікарів, що її надають, а також вакантних посад в 
сфері охорони здоров’я; ЗОЗ, що здійснюють безоплатні лабораторні та інструментальні 
діагностичні дослідження та їх перелік; контакти та режим роботи аптечних закладів, в 
яких відбувається відпуск лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки», а 
також за рахунок коштів місцевого бюджету; перелік пільгових категорій громадян та їх 
можливості отримання лікарських засобів, медичних виробів, а також харчових продуктів 
для спеціального дієтичного споживання. 
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Міністерству охорони здоров’я України:

� ініціювати розроблення та запровадження програмного забезпечення для ведення
електронного обліку пільгових категорій населення, що відповідно до законодавства
мають право на забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими
продуктами для спеціального дієтичного споживання.

Громадським організаціям та місцевим активістам:

� інформувати населення про їх права на охорону здоров’я та медичну допомогу;

� ініціювати проведення громадських слухань для заслуховування звітів про виконання
заходів, передбачених стратегічними та програмними документами, а також виконання
місцевими органами влади та органами самоврядування власних та делегованих
повноважень у забезпеченні прав людини на охорону здоров’я.

Регіональним координаторам взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України:

� сприяти оприлюдненню результатів моніторингу додержання права на соціальні послуги
серед мешканців відповідної ТГ.

Офісу Уповноваженого Верховної Ради України:

� беручі до уваги, що за результатами моніторингів у всіх 15 ТГ виявлені порушення
додержання прав громадян на охорону здоров’я, провести відповідні моніторинги у
більшій кількості ТГ з метою визначення чи такі порушення мають системний характер
у відповідній сфері та підготовки відповідних рекомендацій.






