
Золотоніська ТГ 

Анкета опитування мешканців 

 

Шановний мешканцю Золотоніської  громади !  

В рамках розробки Стратегії розвитку Золотоніської громади. Робоча група проводить це 

опитування для визначення основних проблем, які, на Вашу думку, існують в громаді та 

перспектив її розвитку у майбутньому. Ваша думка для нас є важливою та обов’язково 

буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шляхів розвитку Золотоніської 

громади! 

Заздалегідь дякуємо за посвячений Вами для всієї громади час, а також за надані 

рекомендації! 

 

1. Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували свою громаду: 

Тут комфортно жити мені – 23 

Я хочу, щоб тут жили мої діти – 9 

Я просто змушений тут жити – 7 

Тут є де і як себе реалізувати – 2 

Тут не має перспектив для розвитку – 8 

Я точно виїду звідси при найменшій можливості – 3 

Я рекомендую свою громаду для проживання своїм знайомим – 6 

 

Переважна більшість респондентів обрали варіант «тут комфортно жити мені» 

 

2. Чи маєте Ви тут власну нерухомість? 

Так – 44 

Планую придбати – 6 

Ні – 7 

Планую продати – 1 

 

Більшість опитаних осіб має власну нерухомість (44 із 58) 

 

3. Як загалом Ви оцінюєте факт створення нашої громади? 

Дуже погано – 2 

Швидше погано – 2 

Середньо – 16 

Швидше добре – 20 

Дуже добре – 11 

Важко відповісти – 7 

 

Більшість відповідей стосуються таких варіантів як „швидше добре“ (20) та 

„середньо“ (16) 

 

4. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ  

ГРОМАДИ? 

Взагалі цим не цікавлюся – 1 

Швидше не цікавлюся – 0 

Середньо – 4 

Швидше цікавлюся – 23 

Дуже цим цікавлюся – 29 

 

Опитані визначилися між варіантами „швидше цікавлюся“ (23) і „дуже цим цікавлюся“ 

(29) 



 

5. Чи доводилося Вам упродовж останніх трьох місяців: 

цікавитися інформацією на інтернет-сторінці громади – 42 

цікавитися інформацією в місцевих засобах масової інформації (преса, радіо) – 29 

розмовляти з сусідами або іншими особами про справи громади – 26 

розмовляти з місцевим депутатом про якусь справу у громаді – 15 

читати плани, рішення, протоколи або інші документи громади – 18 

брати участь у зборах з представниками органу місцевого самоврядування – 11 

шукати інформацію про діяльність керівництва громади – 13 

 

Переважна більшість цікавиться інформацією на інтернет-сторінці громади (42), в 

місцевих засобах масової інформації (29), спілкується зі знайомими про справи громади 

(26), а також читає плани, рішення, протоколи громади (18) 

 

6. Які три основні речі, на Вашу думку, є факторами гарного життя? 

Здоров'я – 45 

Здоровий спосіб життя – 6 

Сім'я – 35 

Гроші – 15 

Друзі – 10 

Любов – 5 

Безпека – 21 

Житло – 10 

Високооплачувана робота – 31 

Доступне харчування – 2 

Подорожі – 9 

Інше – 1 

 

Основними речами, які є факторами гарного життя, було обрано здоров’я (45), сім’ю 

(35), високооплачувану роботу (31) та безпеку (21) 

 

7. Скільки Ви витрачаєте на оплату комунальних платежів (в співвідношенні до 

загального доходу)? 

10% від доходу – 5 

11-30% від доходу – 29 

31-50% від доходу – 13 

більше 50% від доходу – 9 

 

Більшість опитаних (29) обрали варіант суми витрат на комунальні платежі 11-30% від 

доходу 

 

8. Яку воду Ви використовуєте для приготування їжі та пиття? 

з крану – 31 

купую – 10 

беру в безкоштовній колонці – 15 

 

Переважна більшість визначилася з варіантом використання води для приготування їжі 

та пиття з крану (31), а 15 осіб бере в безкоштовній колонці (15) 

 

9. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ  ГРОМАДИ наступні показники: 

- чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:  Дуже погано – 4; Швидше погано – 6;     

Середньо – 29; Швидше добре – 17; Дуже добре – 2 



чистоту річок, озер, водоймищ: Дуже погано – 13; Швидше погано – 19; Середньо – 17; 

Швидше добре – 7; Дуже добре – 1 

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у т.ч. смак, запах, чистота): Дуже погано – 7; Швидше погано – 

16; Середньо – 14; Швидше добре – 15; Дуже добре – 7 

присутність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони тощо): Дуже погано – 2; 

Швидше погано – 6; Середньо – 6; Швидше добре – 24; Дуже добре – 9 

догляд з боку державних установ за станом  НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Дуже 

погано – 5; Швидше погано – 12; Середньо – 24; Швидше добре – 13; Дуже добре – 3 

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їх вигляд): Дуже погано – 5; Швидше погано – 25; 

Середньо – 13; Швидше добре – 11; Дуже добре – 2 

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (прибирання  площ, парків, вулиць тощо): Дуже погано 

– 2; Швидше погано – 10; Середньо – 19; Швидше добре – 16; Дуже добре – 10 

утримання КЛАДОВИЩ: Дуже погано – 3; Швидше погано – 10; Середньо – 22; Швидше 

добре – 16; Дуже добре – 2 

стан (діяльність) КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ Дуже погано – 12; Швидше погано – 8; 

Середньо – 20; Швидше добре – 10; Дуже добре – 1 

ВИВІЗ СМІТТЯ з домашніх господарств:  Дуже погано – 5; Швидше погано – 9; Середньо 

– 10; Швидше добре – 22; Дуже добре – 9 

 

Більшість оцінили чистоту навколишнього середовища як середньо (29); чистоту річок, 

озер, водоймищ – швидше погано (19); якість питної води (за параметрами смак, запах, 

чистота) – швидше погано (16) і швидше добре (15); присутність природи в оточенні 

людини (парки, зелені зони) – швидше добре (24);  догляд з боку державних установ за 

станом навколишнього середовища – середньо (24);  естетику громадських будівель – 

швидше погано (25);  чистоту громадських місць (прибирання площ, парків, вулиць) – 

середньо (19) та швидше добре (16); утримання кладовищ – середньо (22) та швидше 

добре (16); стан каналізаційної мережі – середньо (20) і дуже погано (12) 

 

10. Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію постійних 

членів Вашої родини? 

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи вчимося і проживаємо) у цій громаді – 38 

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією громадою та іншим місцем (місцями) – 1 

поза цією громадою (тут проживаємо, але працюємо чи вчимося в інших місцях) – 2 

частина членів родини кожного дня проживає у цій громаді, а частина ділить своє життя 

між даною громадою та іншими місцями – 9 

важко відповісти – 5 

 

Однозначною відповіддю було обрано варіант „ми усі кожного дня проживаємо 

(працюємо чи вчимося і проживаємо) у цій громаді“ (38) 

 

11. Скільки часу в середньому Ви витрачаєте на те, щоб дістатися до місця роботи чи 

навчання? 

до 15 хвилин – 18 

15-30 хвилин – 22 

31-45 хвилин – 6 

46-60 хвилин – 6 

1-2 години – 3 

більше 2 годин – 1 

 

В середньому працюючі громадяни витрачають від 15 до 30 хв. (22) та до 15 хв. (18) на 

те, щоб дістатися до місця роботи чи навчання. 

 



12. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ  ГРОМАДИ стан доріг та транспортне 

сполучення: 

можливість користування громадським транспортом на території громади: 

Дуже погано – 7; Швидше погано – 10; Середньо – 22; Швидше добре – 13; Дуже добре – 

4 

доступність транспортних сполучень між селами, які входять до об’єднаної 

громади: Дуже погано – 8; Швидше погано – 14; Середньо – 18; Швидше добре – 10; 

Дуже добре – 1 

якість послуг ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території: Дуже погано – 11; 

Швидше погано – 12; Середньо – 20; Швидше добре – 9; Дуже добре – 2 

якість / стан ДОРІГ: Дуже погано – 9; Швидше погано – 14; Середньо – 18; 

Швидше добре – 14; Дуже добре – 0 

наявність ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК: Дуже погано – 42; Швидше погано – 6; 

Середньо – 4; Швидше добре – 0; Дуже добре – 1 

безпеку на дорогах (наприклад, дорожні знаки): Дуже погано – 6; Швидше погано 

– 11; Середньо – 19; Швидше добре – 17; Дуже добре – 2 

якість доріг для пішоходів у найближчій до Вас околиці (наприклад наявність 

тротуарів, їхній стан): Дуже погано – 21; Швидше погано – 10; Середньо – 12; Швидше 

добре – 7; Дуже добре – 5 

утримання доріг загального користування взимку: Дуже погано – 9; Швидше 

погано – 10; Середньо – 15; Швидше добре – 17; Дуже добре – 5 

освітлення вулиць: Дуже погано – 3; Швидше погано – 3; Середньо – 12; Швидше 

добре – 13; Дуже добре – 24 

 

Таким чином, наявну інфраструктуру було оцінено громадянами за наступними 

критеріями: можливість користування громадським транспортом на території громади 

– середньо (22); доступність транспортних сполучень між селами, які входять до 

об’єднаної громади – середньо (18) та швидше погано (12); якість послуг громадського 

транспорту на території – середньо (20); якість/стан доріг – середньо (18) та швидше 

добре (14); наявність велосипедних доріжок – дуже погано (42), безпеку на дорогах 

(дорожні знаки) – середньо (19) та швидше добре (17); якість доріг для пішоходів  у 

найближчій до Вас околиці (наявність тротуарів) – дуже погано (21); утримання доріг 

загального користування взимку – швидше добре (17) та середньо (15); освітлення вулиць 

– дуже добре (24) і швидше добре (13). 

 

13. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ  ГРОМАДИ якість освітніх послуг: 

 

доступність шкіл: Дуже погано – 1; Швидше погано – 3; Середньо – 4; Швидше 

добре – 16; Дуже добре – 32 

якість навчання в ШКОЛАХ: Дуже погано – 2; Швидше погано – 8; Середньо – 10; 

Швидше добре – 19; Дуже добре – 14 

доступність ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: Дуже погано – 1; Швидше 

погано – 2; Середньо – 13; Швидше добре – 14; Дуже добре – 23 

якість навчання в дошкільних навчальних закладах: Дуже погано – 0; Швидше 

погано – 2; Середньо – 14; Швидше добре – 18; Дуже добре – 16 

доступність ІГРОВИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ: Дуже погано – 3; Швидше 

погано – 9; Середньо – 16; Швидше добре – 22; Дуже добре – 3 

доступність ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАНЯТЬ для дітей та молоді, організованих у 

школах: Дуже погано – 7; Швидше погано – 4; Середньо – 16; Швидше добре – 19; Дуже 

добре – 7 



якість ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАНЯТЬ для дітей та молоді, організованих у школах: 

Дуже погано – 5; Швидше погано – 6; Середньо – 13; Швидше добре – 19; Дуже добре – 

10 
доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ проведення дозвілля для дітей та молоді: 

Дуже погано – 7; Швидше погано – 9; Середньо – 14; Швидше добре – 19; Дуже добре – 5 

 

Якість освітніх послуг оцінено за такими критеріями: доступність шкіл – дуже добре 

(32) та швидше добре (16); якість навчання в школах – швидше добре (19) та дуже добре 

(14); якість навчання в дошкільних навчальних закладах – дуже добре (23) та швидше 

добре (14); доступність ігрових дитячих майданчиків  – швидше добре (22) та середньо 

(16); доступність позашкільних занять для дітей та молоді, організованих у школах – 

швидше добре (19) та середньо (16); якість позашкільних занять для дітей та молоді, 

організованих у школах – швидше добре (19) та середньо (13); доступність 

різноманітних форм проведення дозвілля для дітей та молоді – швидше добре (19) та 

середньо (14). 

 

14. Чи пішли б Ви навчатися ? 

Так, якщо навчання буде проходити на території громади – 19 

Так, готовий їздити на навчання до іншої громади/міста – 3 

Так, віддаю перевагу онлайн-курсам – 17 

Хотів би навчатися, але не піду, оскільки не маю вільного часу – 9 

Ні, мені це не потрібно – 9 

 

Було обрано „якщо навчання буде проходити на території громади“ (19) та „віддаю 

перевагу онлайн-курсам“ (17) 

 

15. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ  ГРОМАДИ  якість надання медичних 

послуг та соціальний захист населення: 

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, допомога, яку надають у амбулаторіях 

загальної практики сімейної медицини: Дуже погано – 9; Швидше погано – 18; Середньо – 

17; Швидше добре – 10; Дуже добре – 4 

діяльність відділу СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: Дуже погано – 6; Швидше погано – 5; 

Середньо – 16; Швидше добре – 17; Дуже добре – 12 

адаптацію громадських будівель для зручності ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ: Дуже погано – 10; Швидше погано – 18; Середньо – 17; Швидше добре – 6; 

Дуже добре – 4 

доступ до ФАХОВИХ ЛІКАРІВ: Дуже погано – 12; Швидше погано – 16; Середньо – 

18; Швидше добре – 5; Дуже добре – 5 

діяльність АПТЕК: Дуже погано – 6; Швидше погано – 3; Середньо – 8; Швидше 

добре – 16; Дуже добре – 25 

 

Якість надання медичних послуг та соціальний захист населення на території 

громади оцінено за такими критеріями оцінено за критеріями: діяльність медичних 

закладів, допомога, яку надають у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини – 

швидше погано (18) та середньо (17); діяльність відділу соціального захисту – середньо 

(16) та швидше добре (17); адаптацію громадських будівель для зручності осіб з 

особливими потребами – швидше погано (18) та середньо (17); доступ до фахових лікарів 

– швидше погано (16) та середньо (18); діяльність аптек – дуже добре (25) та швидше 

добре (16). 

 

16. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ ГРОМАДИ: рівень надання послуг у сфері 

культури, відпочинку та дозвілля: 



діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (наприклад пропозиції, активність): Дуже погано 

– 8; Швидше погано – 7; Середньо – 12; Швидше добре – 15; Дуже добре – 12 

діяльність БІБЛІОТЕК (наприклад пропозиції, активність): Дуже погано – 6; 

Швидше погано – 10; Середньо – 8; Швидше добре – 19; Дуже добре – 12 

можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ: Дуже погано – 8; Швидше 

погано – 8; Середньо – 11; Швидше добре – 16; Дуже добре – 11 

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом: Дуже погано – 4; Швидше погано – 8; 

Середньо – 12; Швидше добре – 13; Дуже добре – 16 

можливість участі ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті (наприклад 

переглядати вистави, виступи, слухати концерти тощо): Дуже погано – 7; Швидше погано 

– 6; Середньо – 12; Швидше добре – 15; Дуже добре – 13 

можливість УЧАСТІ У МИСТЕЦЬКИХ ПОДІЯХ (наприклад співати в хорі, грати в 

гурті, брати участь у художніх майстернях, тощо): Дуже погано – 6; Швидше погано – 5; 

Середньо – 17; Швидше добре – 16; Дуже добре – 8 

можливість активної УЧАСТІ в різноманітних громадських заходах (наприклад: в 

громадських організаціях): Дуже погано – 5; Швидше погано – 8; Середньо – 12; Швидше 

добре – 14; Дуже добре – 13 

ДОСТУПНІСТЬ (наявність) МІСЦЬ, де дорослі можуть проводити вільний час поза 

свого помешкання (наприклад: клубів, кав’ярень тощо): Дуже погано – 7; Швидше погано 

– 11; Середньо – 15; Швидше добре – 12; Дуже добре – 9 

доступність до місць відпочинку (відпочинку на природі) у безпосередній близькості 

до Вашого місця проживання: Дуже погано – 7; Швидше погано – 10; Середньо – 15; 

Швидше добре – 13; Дуже добре – 8 

доступність інтернету: Дуже погано – 2; Швидше погано – 5; Середньо – 9; Швидше 

добре – 14; Дуже добре – 28 

 

Рівень надання послуг у сфері культури, відпочинку та дозвілля оцінено за такими 

критеріями: діяльність будинків культури – швидше добре (15) та дуже добре (12); 

діяльність бібліотек – швидше добре (19) та дуже добре (12); можливість участі у 

спортивних заходах як глядач – швидше добре (16) та дуже добре (11); можливість 

активно займатися спортом – дуже добре (16) та швидше добре (13); можливість 

участі ЯК глядач/слухач у культурному житті (наприклад переглядати вистави, 

виступи, слухати концерти тощо) – швидше добре (15) та дуже добре (13); можливість 

участі у мистецьких подіях (наприклад співати в хорі, грати в гурті, брати участь у 

художніх майстернях, тощо) – середньо (17) та швидше добре (16); доступність 

(наявність) місць, де дорослі можуть проводити вільний час поза свого помешкання 

(наприклад: клубів, кав’ярень тощо) – середньо (15) та швидше добре (12); доступність 

до місць відпочинку (відпочинку на природі) у безпосередній близькості до Вашого місця 

проживання – середньо (15) та швидше добре (13); доступність інтернету – дуже добре 

(28) 

 

17. Як загалом Ви оцінюєте рівень безпеки у нашій громаді? 

Дуже небезпечно – 3 

Швидше небезпечно – 4 

Середньо – 40 

Швидше безпечно – 10 

Цілком безпечно – 1 

 

Рівень безпеки у громаді оцінено як середній (40) 

 

18. Чи є у Вас бажання витрачати власний час та сили на реалізацію проектів з 

підвищення рівня благоустрою Вашої громади та комфортабельності життя її 



мешканців (побудова дитячих майданчиків, ремонт приміщень, утилізація сміття, 

насадження дерев тощо)? 

Так, за власні кошти – 6 

Так, якщо будуть надані кошти на реалізацію проекту – 47 

Так, якщо будуть надані кошти на реалізацію проекту та я отримаю за це матеріальну 

винагороду – 4 

 

Переважна більшість висловили бажання витрачати власний час та сили на реалізацію 

проектів з підвищення рівня благоустрою громади та комфортабельності життя її 

мешканців (побудова дитячих майданчиків, ремонт приміщень, утилізація сміття, 

насадження дерев тощо) за умови, якщо будуть надані кошти на реалізацію проекту 

 

19. Вкажіть, будь ласка, прийнятний рівень заробітної плати для Вашого 

комфортного проживання у громаді (у гривнях)? 

10000 – 6 осіб; 12000 – 1 особа; 15000 – 11 осіб; 15000-18000 – 1 особа; 20000 – 9 осіб 

 

20. Скільки, зазвичай, на місяць становлять витрати Вашої сім'ї на наступні статті? 

до 500 грн           500-1000 грн           більше 1000 грн 

 

Комунікації та зв'язок: до 500 грн – 30;  500-1000 грн – 13 ос.;   більше 1000 грн  – 14 ос. 

Продукти харчування: до 500 грн – 0 осіб;  500-1000 грн – 10 ос.;  більше 1000 грн  – 44 ос. 

Одяг: до 500 грн – 5 ос.;    500-1000 грн – 17 ос.;   більше 1000 грн  – 30 ос. 

Житло: до 500 грн – 3 ос.;    500-1000 грн – 5 ос.;   більше 1000 грн  – 42 ос. 

Транспорт: до 500 грн – 14 ос.;    500-1000 грн – 13 ос.;   більше 1000 грн  – 23 ос. 

Освіта: до 500 грн – 18 ос.;    500-1000 грн – 8 ос.;   більше 1000 грн  – 15 ос. 

Охорона здоров'я: до 500 грн – 13 ос.;    500-1000 грн – 12 ос.;   більше 1000 грн  – 24 ос. 

Розваги: до 500 грн – 15 ос.;    500-1000 грн – 13 ос.;   більше 1000 грн  – 16 ос. 

Алкоголь та тютюн: до 500 грн – 20 ос.;    500-1000 грн – 13 ос.;   більше 1000 грн  – 5 ос. 

 

Обрано наступні статті витрат сімей та зазначено суми: 

- комунікації та зв'язок: більше 1000 грн  (44 особи); 

- одяг: більше 1000 грн  (30 осіб) 

- житло: більше 1000 грн  (42 особи) 

- транспорт: більше 1000 грн  (23 особи) 

- освіта: до 500 грн (18 осіб) та більше 1000 грн (15 осіб) 

- охорона здоров'я: 1000 грн  (24 особи) 

- розваги: більше 1000 грн  (16 особи) 

- алкоголь та тютюн: до 500 грн (20 осіб) та 500-1000 грн (13 осіб) 

 

21. Чи є для Вас важливим офіційне працевлаштування на Вашому місці роботи? 

 

Важливо, навіть якщо це зменшуватиме розмір заробітної платні – 29; 

Важливо, за умови що це не зменшить розмір заробітної платні – 22; 

Не важливо - 6 

 

22. Як Ви оцінюєте на території НАШОЇ  ГРОМАДИ: можливості для 

працевлаштування та розвитку підприємництва: 

 

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ: Дуже погано – 14; Швидше погано – 14; Середньо – 

23; Швидше добре – 2; Дуже добре – 4 

можливість започаткування ВЛАСНОЇ СПРАВИ: Дуже погано – 9; Швидше погано – 

11; Середньо – 23; Швидше добре – 5; Дуже добре – 5 



підтримку громади для ПІДПРИЄМЦІВ: Дуже погано – 6; Швидше погано – 16; 

Середньо – 21; Швидше добре – 4; Дуже добре – 2 

діяльність організацій з підтримки бізнесу: Дуже погано – 10; Швидше погано – 15; 

Середньо – 18; Швидше добре – 4; Дуже добре – 2 

 

Можливості для працевлаштування та розвитку підприємництва оцінені за такими 

критеріями: доступність робочих місць – середньо (23) та швидше погано (14) і дуже 

погано (14); започаткування власної справи – середньо (23) та швидше погано (11); 

підтримку громади для підприємців – середньо (21) та швидше погано (16); діяльність 

організацій з підтримки бізнесу – середньо (18) і швидше погано (15). 

 

23. Що, на Вашу думку, заважає розвиткові громади (вибрати 3 основних)? 

Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців – 32 

Безробіття – 23 

Відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля – 16 

Несприятливі умови для розвитку підприємництва – 7 

Засміченість довкілля – 8 

Забрудненість питної води – 0 

Недостатня інформованість про громаду за її межами – 6 

Зношеність інженерних мереж (водопостачання, водовідведення) – 9 

Недостатня підприємливість мешканців громади – 4 

Відсутність зовнішніх інвестицій – 22 

Відсутність внутрішніх інвестицій – 12 

Низька якість (відсутність) дорожнього покриття між населеними пунктами в громаді - 7 

Значна частка населення старшого працездатного віку – 11 

Низька якість дошкільної освіти – 0 

Низька якість середньої освіти – 1 

 

Серед причин, що заважають розвиткові громади обрано: недостатню громадську 

ініціативність та активність мешканців (32), безробіття (23) та відсутність зовнішніх 

інвестицій (22) 

 

24. Які з нижченаведених завдань необхідно реалізувати у громаді найближчим 

часом (оберіть три основних)? 

Зменшення рівня безробіття – 33 

Покращення водопостачання – 4 

Покращення водовідведення – 4 

Ремонт вулиць – 23 

Ремонт доріг між поселеннями громади – 16 

Розвиток малого і середнього бізнесу – 17 

Благоустрій населених пунктів громади – 19 

Покращення освітлення населених пунктів громади – 3 

Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту) – 25 

Розвиток туризму – 8 

Використання місцевих природних ресурсів – 5 

Сприяння розвитку промислових підприємств – 22 

Підтримка кооперативного руху – 1 

Підтримка фермерства – 10 

Підтримка агрохолдингів – 3 

 



Зменшення рівня безробіття (33), розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту) (25) та 

сприяння розвитку промислових підприємств (22) обрано як першочергові завдання, які 

необхідно реалізовувати у громаді 

 

25. Що, на Вашу думку, є основним ресурсом громади для подальшого розвитку 

(лише одна відповідь)? 

Вигідне географічне положення – 15 

Доступність до основних міст та ринків – 3  

Корисні копалини на території громади – 1 

Активність/підприємливість мешканців громади – 6 

Місцеві підприємства і підприємці – 10 

Іноземні інвестори – 9 

Вільні земельні ділянки у громаді – 4 

Вільні промислові приміщення – 4 

Цікаві туристичні об‘єкти – 2 

Приваблива природа – 3 

Прогресивна та дієва місцева влада – 21 

 

Основним ресурсом для подальшого розвитку було обрано прогресивну та дієву місцеву 

влада (21) і вигідне географічне розташування (15) 

 

26. Які джерела новин про громаду Ви використовуєте? 

Переглядаю новини в соціальній мережі (Facebook) – 47 

Читаю місцеву газету – 20 

Дізнаюся від друзів, сусідів чи колег по роботі – 17 

Читаю новини на сайті ОТГ – 32 

Дізнаюся під час публічних заходів – 8 

Новини громади мене не цікавлять – 0 

 

Перегляд новин в соціальній мережі (Facebook) (47) та читання новин на сайті ОТГ (32) 

обрано в якості основних джрелел новин про громаду 

 

27. Які, на Вашу думку, шляхи покращення зв’язку між жителями та владою? 

Посилення публічних звітів керівництва громади – 32 

Покращення технічних можливостей проведення інтернету – 8 

Створення спеціального бюлетеню чи газети громади – 8 

Відкриття мережі електронних звернень через офіційну сторінку – 32 

Розповсюдження листівок з новинами – 3 

Інформування через гучномовець – 2 

 

Серед шляхів покращення зв’язку між жителями та владою респонденти обрали 

посилення публічних звітів керівництва громади (32) та відкриття мережі електронних 

звернень через офіційну сторінку (32) 

 

28. Через який інформаційний канал Ви б хотіли отримувати інформацію про 

діяльність об’єднаної громади? 

Через створену сторінку громади в соціальній мережі (Facebook) – 38 

Через місцеву газету – 15 

Через власне періодичне видання громади (бюлетень, газета) – 7 

Через «сарафанне» радіо – 1 

Через офіційний сайт ОТГ – 29 



Під час публічних заходів, кількість яких необхідно збільшити за для згуртування 

населення – 8 

Новини громади мене не цікавлять - 0 

 

Переважною більшістю обрано створену сторінку громади в соціальній мережі 

(Facebook) (38) та офіційний територіальної громади (29) в якості інформаційного 

каналу для отримання інформації про діяльність громади 

 

29. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать: 

Чоловік - 23 

Жінка - 34 

 

30. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік: 

До 25 років – 5 осіб 

25 – 40 – 27 осіб 

41-50 – 9 осіб 

51-60 – 16 осіб 

Понад 60 – 1 особа 

 

В опитуванні взяла участь переважна більшість респондентів віком від 25 до 40 років (27 

осіб). 

 

31. Вкажіть, будь ласка, Ваш рід занять: 

Підприємець – 7 осіб 

Найманий працівник – 12 осіб 

Службовець – 24 осіб 

Студент – 4 особи 

Керівник – 5 осіб 

Пенсіонер – 3 особи 

Безробітний – 2 особи 

 

В опитуванні взяла участь переважна більшість респондентів службовців  (24 особи) та 

найманих працівників (12 осіб). 

 

32. Де Ви мешкаєте? 

В адміністративному центрі ТГ (м. Золотоноша) – 44 

В інших населених пунктах громади – 14 

 

33. Чи хотіли б Ви звернути увагу влади об’єднаної громади на якусь проблему,  яку, 

на Вашу думку, слід вирішити першочергово? 

 

- збереження та розвиток бібліотек 

- якість доріг, якість та наявність тротуарів. 

- відкриття нових робочих місць 

- медицину 

- створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу та залучення міжнародних 

інвесторів 

- ремонт доріг 

- індустріальний парк 

- створення нових робочих місць 

- заборонити особам місцевого самоврядування в робочий час займатися підготовкою 

ліги сміху 



- світлофор на перехресті вулиць Шевченка-Новоселівська, будь ласка 

Створення майданчиків для заняття багатофункціональними тренуваннями 

Молодь потрібно піднімати і зайняти їх щоб не бігли на заробітки до Польщі 

розвиток культури в селах громади 

ремонт доріг 

збільшення робочих міст у селах громади 

Сімейна медицина для села 

Відсутність асфальтного покриття на вулицях міста, зокрема у районі маслоробного 

комбінату (вул. Південна, вул. Залізнична, пров. Торфяний, вул. Сонячна). Восени і навесні 

там неможливо ні проїхати автівкою, ні пройти пішки. Для жителів цього мікрорайону 

це найбільша проблема!!!!  

Кропивна, Маліївка, Щербинівка- жахливий стан доріг.  

Виділення та облаштування приміщення, для щоденного перебування дітей з 

інвалідністю. Особливо тих кому після 18 років.  

Студентам в п'ятпицю у вечірній час пустити транспорт, щоб безпечно добратися до 

батьків. 

Досягнень у роботі 

Асфальтування прибудинкових територій 

Корупція  

Відкриття нових підприємств шляхом залучення іноземних інвестицій, збільшення 

робочих місць, підняття достойного рівня заробітної плати. 

Асфальтування вул. В. Симоненка  

Ремонт доріг, благоустрій громади 

Низька якість освіти у окремих міських школах, байдужість вчителів до рівня знань 

учнів, небажання впроваджувати новітні технології навчання. 

змінити розклад руху місцевих автобусів(вранці не пізніше 6.50; додатковий №1 вранці ) 

Приділить увагу на стан річок, створення робочих місць.  

Розчищення річок та озер, очищення стічних вод, транспортне сполучення в середині 

громади 

Корупція в владних структурах. 

Організувати місця відпочинку для молоді ( без вживання алкоголю ) 

Створення нових робочих місць. Велосипедні доріжки. 

В питаннях в яких є від 1 до 5 значення неможливо вибрати відповідь 

ТАК 

Хотілося б, звернути увагу на розвиток дозвілля молоді! Через відсутність спортивних 

секцій, гуртків, відсутність місць де можна провести вечірнє дозвілля, молодь змушена 

їздити в інші місця. Тим самим бажання молодих людей зникає залишатися в селі. 

Будівництво спорткомплексу (для молоді і людей старшого віку, це вкрай необхідно) 

Всі проблеми, які першочергово необхідно вирішити, зазначені вище. 


