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Дослідження громадської думки 
мешканців Василівської громади
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Василівська

ТГ

Фахівцями MLS 

group

Дослідження проведено в рамках проекту «Розбудова соціального

капіталу громадських ініціатив в українських регіонах», який

реалізується Київським Діалогом за підтримки Федерального

міністерства закордонних справ Німеччини

Проведено тренінг «Вивчення потреб 

громади.Опитування: від ідеї до реалізації»

Розроблено методологію та інструментарій дослідження

Проаналізовано масив даних дослідження

Підготовлено звіт у вигляді презентації

Опитано мешканців громади

Введено  анкети в Excel

Надіслано анкети на обробку фахівцям MLS group

МЕТОДОЛОГІЯ
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Метод збору 

даних

Вибіркова 

сукупність

анкетування

294 мешканців  Василівської громади 

віком від 18 років

Термін збору 

даних
Липень  2021

МЕТОДОЛОГІЯ
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Важливо!

Дослідження не є репрезентативним. 

Його результати не можна екстраполювати на генеральну 

сукупність. Тобто, дане дослідження відображає виключно думку 

осіб, яких опитали.



МЕТОДОЛОГІЯ
Соціально-демографічна структура 

опитаних

Василівка 168

Верхня Криниця 27

Кам’янське 52

Лугове 11

Переможне 1

Першотравневе 1

Підгірне 8

Скельки 18
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Варіанти відповіді %

Чоловіки 29

Жінки 71

18-29 13

30-39 27

40-49 23

50-59 20

60 і старше 17

Керівник або заступник керівника підприємства, організації / Приватний

підприємець
14

Інженерно-технічний фахівець / Фахівець у сфері освіти, дошкільного

виховання, медицини, культури, управління, інформації, фінансів 29

Технічний та обслуговуючий персонал / Працівник сфери торгівлі та 

обслуговування 19

Кваліфікований працівник / Різноробочий, підсобний робітник 5

Співробітник поліції, прокуратури, суду, податкової інспекції, СБУ, МНС, 

військовослужбовець
9

Фермер 1

Студент денного відділення, аспірант, учень 4

Пенсіонер, людина з інвалідністю 14

Ведення домашнього господарства, в т.ч. декретна відпустка / Безробітній 5
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Соціальні настрої
мешканців Василівської ТГ
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Як Ви вважаєте, в цілому, Василівській громада рухається

в правильному чи неправильному напрямку (%)

11,2

37,8

13,6

3,7

33,7

Однозначно в 
правильному

Скоріше, в правильному

Скоріше, в 
неправильному

Однозначно в 
неправильному

Важко відповісти

Соціальні настрої

мешканців Василівської громади

опитаних вважають, 

що громада рухається в 

правильному напрямку49,0%
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Уявіть драбину зі сходинками від 1 (основа) до 5 (вершина

драбини). Вершина – найвищий ступінь задоволеності

життям, 1 – найнижчий ступінь задоволення. Де Ви зараз? (%)

11,9

22,4

37,8

22,1

5,8

1 2 3 4 5

середня оцінка задоволеності життям у

Василівській громаді за 5-бальною шкалоюб
ал

ів2,9



Подивіться, будь ласка, на запропоновані твердження щодо Вашої громади. Скажіть, якою

мірою Ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь з ними? (%)

Мені комфортно 

жити в цій громаді
Я хочу, щоб в цій громаді 

жили мої діти

Я просто змушений 

жити в цій громаді

У цій громаді немає 

перспектив для 

розвитку

Я точно виїду з 

громади за найменшої 

можливості

64,7% 44,1%

У цій громаді є де і 

як себе реалізувати

36,5%

Я відчуваю себе 

членом громади, її

частиною

57,7%

Я рекомендую цю 

громаду для 

проживання 

своїм знайомим

36,9%

44,6% 30,7% 19,5%
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Соціальні настрої

мешканців Василівської громади
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Вулиці, дороги 

та їх утримання

Охорона здоров’я Шкільна і 

дошкільна освіта
Водопостачання 

і каналізація
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Розвиток підприємництва
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Соціальні настрої

мешканців Василівської громади

ТОП – 5 пріоритетних сфер розвитку Василівської громади



Які три сфери, на Вашу думку, повинні бути пріоритетними для розвитку громади?

(%, за варіантами відповіді «Повністю згоден» та «Скоріше, згоден»)

44

43

32

27

26

22

20

16

15

15

14

13

11

10

9

4

3

Охорона здоров'я

Водопостачання і каналізація

Шкільна і дошкільна освіта

Розвиток малого і середнього підприємництва

Вулиці та дороги, їх утримання

Громадська безпека

Соціальне забезпечення

Вуличне освітлення

Чистота вулиць і громадських місць

Діяльність закладів культури

Транспортне сполучення між населеними пунктами

Поводження з відходами

Стан річок і водних об'єктів

Спорт і відпочинок

Адміністративні послуги

Зелені та відпочинкові зони

Інше
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мешканців Василівської громади
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Громадська активність та 

поінформованість 
мешканців Василівської громади



6,3

49,5
34,3

9,9
Я завжди в курсі всього, що відбувається в моїй громаді

Я знаю майже про все, що відбувається в моїй громаді

Я здебільшого не знаю, що відбувається в моїй громаді

Я взагалі нічого не знаю про те, що відбувається в моїй 
громаді

ТОП-5 найзручніших каналів інформування (%)

Сторінка громади

у Фейсбук

73,3

Офіційний сайт 

громади

58,2
Дошки оголошень

9,9

Чат у Telegram

8,6

Громадська активність та поінформованість

мешканців Василівської громади

Яке з тверджень найбільш точно описує Вашу поінформованість про стан справ

в громаді? (%)
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Газета громади

14,7



17,5
Не брали участь в жодному із 

заходів / форм активності

48,3
громади долучались хоча б до 1 

форми активної громадської 

участі

70,1
громади долучались хоча б до 1 

форми пасивної громадської 

участі

45,7

39,5

31,6

22,0

19,6

19,2

12,0

8,2

Читали інформацію про заходи, організовані владою 
громади

Спілкувались з сусідами чи іншими мешканцями 
громади про справи громади 

Шукали інформацію на Інтернет-сторінці ради 

Брали участь у зборах з представниками місцевого 
самоврядування  

Звертались до старости з проханням чи уточненням 
інформації  

Знайомились з планами, рішеннями, протоколами чи 
іншими документами громади

Звертались до місцевих депутатів з проханням чи 
уточненням інформації 

Брали участь у зборах органів самоорганізації 
населення

активні форми 

громадської участі

пасивні форми

громадської участі

Громадська активність та поінформованість

мешканців Василівської громади

Громадська активність мешканців Василівської громади за останні 3 місяці (%)
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