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Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Первинною метою дослідження є визначення чинників, які 
впливають на збалансований місцевий розвиток.

Дослідження зосереджується на: 
1. Чинниках, які впливають на якість життя людей
2. Послугах, які надаються інституціями місцевого 

самоврядування

Дослідження було проведено і розроблено Фондом Розвитку Місцевої 
Демократії (www.frdl.org.pl)
Методологію дослідження підготував Цезари Трутковскі



Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Вибірка стратифікована до місцевостей у громаді.
Дослідження репрезентативне на рівні громади, але не на рівні окремих
місцевостей

Аналізуючи дані звіту, порівнюючи ці дані та роблячи висновки необхідно
враховувати:

– кількість отриманих відповідей на дане запитання
– відсоток відповідей «не знаю»
– той факт, що одиницею аналізу було домашнє господарство (незважаючи 

на те, що для зручності у звіті взаємозамінно використувуються терміни
«жителі», «респонденти» і т.п.)

Статистично значущі взаємозалежності на рівні 0,05 і вище на слайдах позначено через додання до 
назви слайду: (p<0,05)

(символ „n=” який використовується у рапорті означає кількість відповідей на дане
запитання, до якої необхідно віднести отриманий відсоток)



Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

• Вибірка у дослідженні є репрезентативною вибіркою
домогосподарства.

• Громада Софіівська ОТГ загалом складається з 3387 „садиб”
(унікальних житлових адрес)

• Кількість домогосподарств, які потрапили до випадкової
вибірки: : 347

(Кількість домогосподарств у резервній вибірці: 153)

– ймовірний довірчий інтервал = 5% (так звана похибка вимірювання)
– ймовірний рівень довіри = 95%



3,5% 5,5% 3,5%
0,0% 2,9% 0,0% 0,9%

83,9%

3,3% 5,5% 3,4%
0,1% 2,9% 0,1% 0,8%

84,0%

с.Братське с.Запорізьке с.Любимівка с.Михайлівка с.Петрове с.Тарасівка с.Широке смт Софіївка

всі анкети (n=347)

g) Назва населеного пункту, у якому Ви мешкаєте:

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Miejsce zamieszkania. Taki rozkład wynika ze sposobu doboru próby, który określał, że liczba respondentów w próbie ma być proporcjonalna do liczby gospodarstw domowych w danej miejscowości wśród  gospodarstw domowych w całej gromadzie.



55,0%

54,8%

28,5%

25,1%

17,0%

15,0%

Кількість чоловіків віком від 18 до 65 років

Кількість жінок віком від 18 до 60 років

Кількість жінок віком  від 60 років і вище

Кількість осіб віком від 6 до 18 років

Кількість чоловіків віком від 65 років і вище

Кількість дітей віком до 6 років

всі анкети (n=347)

a) ПОСТІЙНІ члени домогосподарства (найближча родина, яка проживає разом 
під одним дахом, включаючи всіх осіб)?

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Warto zwrócić uwagę w jakim odsetku gospodarstw żyją osoby w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym, co może wskazywać na problem ze starzeniem się społeczności.



43,5%

28,0%

25,6%

14,1%

9,8%

3,5%

середня спеціальна 

середня 

вища

неповна вища

неповна середня

початкова

всі анкети (n=347)

b) Освіта постійних дорослих членів сім’ї

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Poziom wykształcenia.



30,3%

28,5%

6,9%

6,9%

4,6%

4,0%

2,9%

2,3%

2,3%

2,0%

1,2%

0,6%

пенсіонер (ка) / інвалід

працює на ставці (повній чи частковій) 

працює в сільському господарстві

не працює, займається домом

безробітний(a)

отримує допомогу на дітей

працює час від часу у різних місцях на території громади  

працює на виїзді у великому місті

студент(ка) / учень (учениця)

приватний підприємець / має власну фірму

працює закордоном 

працює за контрактом

всі анкети (n=347)

32. Яким є ДЖЕРЕЛО(a) ДОХОДІВ того члена сім’ї, який заробляє найбільше? 
Просимо вказати основні джерела доходів цієї особи

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Podstawowe źródło dochodu w gospodarstwie domowym. Warto porównać odsetek emerytów i rencistów z osobami pracującymi.



1,8%

18,7%
3,1%

76,5%

0,0%
орендована квартира власна квартира орендований будинок 

або його частина
власний будинок чи 

його частина
інше

всі анкети (n=327)

c) Який статус будинку/квартири, в якому Ви проживаєте?

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Typ budynku.



9,8%

51,6%

34,4%

3,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%
<=30 M2 31 M2-60 M2 61 M2-100 M2 101 M2-150 M2 151 M2-200 M2 201 M2-250

M2
251 M2-300

M2
>300 M2

всі анкети (n=244)

d) Яка площа будинку (без присадибної ділянки) чи квартири, в яких Ви 
проживаєте?

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Powierzchnia budynku/mieszkania.



79,9%

4,6%

12,0%
3,5%

всі анкети (n=259)

ми усі кожного дня проживаємо 
(працюємо чи вчимося i проживаємо) у 
цій громаді 

ми усі кожного дня ділимо своє життя між 
цією громадою та іншими місцем 
(місцями) поза цією громадою (тут 
проживаємо, але працюємо чи вчимося в 
інших місцях) 

частина членів сім’ї кожного дня 
проживає у цій громаді, а частина ділить 
своє життя між даною громадою та 
іншими місцями  

важко сказати

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Miejsce życia.



84,7%

0,9%

0,6%

0,3%

українці

інше

росіяни

відсутність даних

всі анкети (n=347)

f) Представниками яких національностей вважають себе члени Вашого 
домогосподарства

Выступающий
Заметки для презентации
Slajd metryczkowy. Narodowość.



Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Ставлення жителів



2,4%
8,0%

49,0%

32,3%

8,3%

ми дуже незадоволені скоріше незадоволені посередньо скоріше задоволені ми дуже задоволені

всі анкети (n=337)

1. Загалом наскільки Ви задоволені чи незадоволені тим, що ПРОЖИВАЄТЕ В 
НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ?

Выступающий
Заметки для презентации
Zadowolenie z życia w danej gromadzie



26,9% 28,1%

16,1%
19,6%

9,4%

рішуче НІ скоріше ні посередньо скоріше так рішуче TAK

всі анкети (n=342)

2. Якби б у вас була така можливість, чи хотіли б Ви кудись ПЕРЕЇХАТИ –
проживати в іншому місці, поза нашою об’єднаною громадою?

Выступающий
Заметки для презентации
Gotowość opuszczenia gromady.



1,6%
7,3%

63,0%

25,6%

2,4%

дуже погано скоріш погано посередньо скоріш добре дуже добре

всі анкети (n=246)

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ?

Выступающий
Заметки для презентации
Ogólna ocena gromady jako miejsca do życia.



2,4% 4,2%

44,2%

21,2%

11,2%
16,7%

дуже погано скоріше погано  посередньо скоріше добре дуже  добре важко сказати

всі анкети (n=330)

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Ocena faktu utworzenia połączonej gromady.



26,7%

8,9%

3,3%

46,7%

61,8%

27,9%

26,7%

29,3%

68,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано (n=15)

посередньо (n=123)

добре (n=61)

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ?

погано посередньо добре

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw lepiej oceniających jakości życia w połączonej gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia fakt jej utworzenia.



16,9%

6,4%

4,0%

61,0%

65,5%

34,0%

22,0%

28,2%

62,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не інформує (n=59)

посередньо (n=110)

інформує (n=100)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

погано посередньо добре

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw lepiej oceniających sposób informowania mieszkańców przez władzę, większy odsetek respondentów dobrze ocenia fakt utworzenia połączonej gromady.



0,0%

8,3%

7,8%

56,5%

45,0%

58,3%

43,5%

46,7%

33,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади  (n=23)

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади (n=60)

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі 
у житті громади (n=115)

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

погано посередньо добре

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw aktywnie uczestniczących w życiu gromady, większy odsetek respondentów dobrze ocenia fakt utworzenia połączonej gromady.



10,4%

4,7%

4,8%

54,2%

54,3%

38,1%

35,4%

40,9%

57,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=96)

середньо (n=127)

добре (n=21)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród dospodarstw o lepszej sytuacji materialnej, większy odsetek respondentów dobrze ocenia fakt utworzenia połączonej gromady.



8,2%

18,2%

10,3%

50,6%

9,1%

48,3%

41,1%

72,7%

41,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи 
вчимося i проживаємо) у цій громаді  (n=158)

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією 
громадою та іншими місцем (місцями) поза цією 

громадою (тут проживаємо, але працюємо чи 
вчимося в інших місцях)  (n=11)

частина членів сім’ї кожного дня проживає у цій 
громаді, а частина ділить своє життя між даною 

громадою та іншими місцями   (n=29)

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

погано посередньо добре

3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, w których wszyscy domownicy żyją w tej gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia fakt utworzenia połączonej gromady.



1,2%
5,2%

47,1%

17,1%

6,1%

23,2%

дуже багата скоріше багата середня скоріше бідна дуже бідна важко сказати /не 
знаю

всі анкети (n=327)

4. Деякі громади в Україні вважаються БАГАТИМИ. Якою, на вашу думку, є наша 
об’єднана громада? 

Выступающий
Заметки для презентации
Ocena poziomu zamożności gromady.



7,1%

4,3%

24,0%

42,9%

67,5%

66,0%

50,0%

28,2%

10,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

багата (n=14)

середня (n=117)

бідна (n=50)

4. Деякі громади в Україні вважаються БАГАТИМИ. Якою, на вашу думку, є 
наша об’єднана громада? 

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw które uważają gromadę za bogatszą, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



7,9%

10,0%

9,5%

59,9%

40,0%

61,9%

32,2%

50,0%

28,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи 
вчимося i проживаємо) у цій громаді  (n=152)

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією 
громадою та іншими місцем (місцями) поза цією 

громадою (тут проживаємо, але працюємо чи 
вчимося в інших місцях)  (n=10)

частина членів сім’ї кожного дня проживає у цій 
громаді, а частина ділить своє життя між даною 

громадою та іншими місцями   (n=21)

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, w których wszyscy domownicy żyją w tej gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



3,3%
9,8%

41,1%

32,7%

13,1%

взагалі не цікавимося скоріш не цікавимося посередньо скоріше цікавимося дуже цікавимося 

всі анкети (n=336)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw interesujących się tym, co dzieje się na terenie gromadyy



60,0%

40,9%

27,9%

19,5%

15,2%

14,2%

12,3%

спілкуватись з сусідами чи іншими особами про справи громади

шукати інформацію у місцевих ЗМІ (преса, радіо, телебачення)

розмовляти з місцевим депутатом про якусь справу, яка стосується 
громади

шукати інформацію про заходи, організовані владою громади

брати участь у зборах з представниками місцевого самоврядування

шукати інформацію на Інтернет сторінці ради об’єднаної громади

знайомитися з планами, рішеннями, протоколами чи іншими 
документами громади

всі анкети (n=275)

6. Чи упродовж останніх трьох місяців комусь із членів вашої сім’ї доводилось:

Выступающий
Заметки для презентации
Określenie z jakich źródeł informacji o gromadzie najczęściej korzystali mieszkańcy



51,6%

40,6%

18,4%

17,0%

15,3%

10,7%

7,2%

1,4%

місцеві ЗМІ (напр. місцева газета, радіо, ТБ)

збори/зустрічі представників ради/  депутатів з мешканцями громади

офіційна інтернет-сторінка ради об’єднаної громади 

дошки оголошень за межами ради громади

соціальні мережі

дошки оголошень у раді громади 

інші способи

інша, неофіційна інтернет-сторінка

всі анкети (n=347)

8. Який з нижче перелічених способів інформування мешканців про діяльність органів 
влади об’єднаної громади Ви вважаєте найзручнішим (найкращим) для мешканців?

Выступающий
Заметки для презентации
Określenie jaki sposób informowania mieszkańców o działaniach władzy preferują mieszkańcy.



13,2%

0,0%

6,5%

41,2%

50,0%

41,9%

45,6%

50,0%

51,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи 
вчимося i проживаємо) у цій громаді  (n=204)

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією 
громадою та іншими місцем (місцями) поза цією 

громадою (тут проживаємо, але працюємо чи 
вчимося в інших місцях)  (n=12)

частина членів сім’ї кожного дня проживає у цій 
громаді, а частина ділить своє життя між даною 

громадою та іншими місцями   (n=31)

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

не цікавимося посередньо цікавимося

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, w których wszyscy domownicy żyją w tej gromadzie, większy odsetek respondentów interesuje się tym, co dzieje się na terenie gromady.



9,4%

9,3%

8,9%

62,5%

71,1%

58,9%

28,1%

19,6%

32,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не цікавимося (n=32)

посередньо (n=97)

цікавимося (n=112)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się na terenie gminy, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie



10,1%
14,3%

40,3%

28,1%

7,2%

взагалі не інформує скоріше не інформує посередньо скоріше інформує дуже добре інформує 

всі анкети (n=335)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych uważających, że władza dobrze informuje o swoich działaniach



47,6%

23,9%

19,0%

42,9%

49,3%

32,7%

9,5%

26,9%

48,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не цікавимося (n=42)

посередньо (n=134)

цікавимося (n=153)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

не інформує посередньо інформує

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się na terenie gminy, większy odsetek respondentów uważa, że władza dobrze inforumje o swoich działaniach.



76,6%

44,5%

25,9%

19,5%

48,4%

40,7%

3,9%

7,0%

33,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не інформує (n=77)

посередньо (n=128)

інформує (n=108)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

не мають впливу посередньо мають вплив

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на 
важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони 
позбавлені такого впливу? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza dobrze inforumje o swoich działaniach, większy odsetek respondentów uważa, że mieszkańcy mają wpływ.



18,5%

8,4%

3,3%

61,1%

71,6%

55,4%

20,4%

20,0%

41,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не інформує (n=54)

посередньо (n=95)

інформує (n=92)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza dobrze inforumje o swoich działaniach, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



22,2%

9,0%

3,5%

50,6%

61,2%

33,0%

27,2%

29,9%

63,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не інформує (n=81)

посередньо (n=134)

інформує (n=115)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

незадоволені посередньо задоволені

1. Загалом наскільки Ви задоволені чи незадоволені тим, що ПРОЖИВАЄТЕ В 
НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza dobrze inforumje o swoich działaniach, większy odsetek respondentów dobrze ocenia daną gromadę.



7,5%

25,5%

43,4%

23,6%

всі анкети (n=318)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

важко сказати

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady.



9,0%

38,5%
52,6%

працює на ставці (повній чи частковій)  (n=78)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady wśród gospodarstw w których głowny dochód pochodzi z pracy na etacie. Do porównania z kolejnym slajdem dotyczącym emerytów/rencistów.



9,6%

34,2%56,2%

пенсіонер (ка) / інвалід (n=73)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady wśród gospodarstw w których głowny dochód pochodzi z renty/emerytury. Do porównania z poprzednim slajdem dotyczącym pracy na etacie.



10,5%

43,2%

46,3%

людей віком до 18 років (n=95)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady wśród gospodarstw w których mieszkają dzieci. Do porównania z kolejnymi slajdami dotyczącymi osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.



10,1%

36,5%
53,4%

людей віком від 18 до 60/65 років (n=178)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady wśród gospodarstw w których mieszkają osoby w wieku produkcyjnym. Do porównania z poprzednim i kolejnym slajdem dotyczącym dzieci i osób w poprodukcyjnym.



8,3%

30,2%

61,5%

людей віком від 60/65 років і вище (n=96)

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну 
участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть 
активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере 
активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw, których mieszkańcy biorą aktywny udział w życiu gromady wśród gospodarstw w których mieszkają osoby starsze. Do porównania z poprzednimi slajdami dotyczącymi osób w wieku produkcyjnym i dzieci.



0,0%

5,1%

18,5%

29,2%

39,2%

40,0%

70,8%

55,7%

41,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади  (n=24)

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади (n=79)

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі 
у житті громади (n=135)

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

не цікавимося посередньо цікавимося

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu gromady, większy odsetek respondentów interesuje się tym, co dzieje się w gromadzie.



13,1%

9,0%

4,5%

29,8%

34,2%

27,3%

57,1%

56,8%

68,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=84)

середньо (n=111)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, większy odsetek respondentów aktywnie uczestniczy w życiu gromady. Wystąpienie takiej zależności mogłoby wskazywać na problem z wykluczeniem ekonomicznym.



12,5%

8,5%

9,6%

56,3%

33,0%

38,5%

31,3%

58,5%

51,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано (n=16)

посередньо (n=106)

добре (n=52)

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ?

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



9,4%

90,6%

всі анкети (n=330)

так

ні

12. Чи хтось із членів вашої сім’ї БЕРЕ УЧАСТЬ у роботі якоїсь громадської 
організації?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych w których ktoś należy do organizacji społecznej



80,0%

20,0%

всі анкети (n=25)

так

ні

12a. Якщо так, то чи ця організація (чи ці організації) реалізують якісь заходи НА 
ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych w których ktoś należy do organizacji społecznej działających na terenie danej gromady wśród gospodarstw domowych, w których ktoś należy do organizacji społecznej



17,7%

29,0%

38,2%

13,6%

1,6%

взагалі не мають 
впливу

скорішене мають 
впливу

посередньо скорішемають вплив мають дуже великий 
вплив

всі анкети (n=317)

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на 
важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони 
позбавлені такого впливу?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek osób uważających, że mieszkańcy mają duży wpływ



17,7%

3,4%

4,3%

51,7%

56,3%

21,3%

30,6%

40,3%

74,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не мають впливу (n=147)

посередньо (n=119)

мають вплив (n=47)

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ 
ВПЛИВ на важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони позбавлені такого впливу?

незадоволені посередньо задоволені

1. Загалом наскільки Ви задоволені чи незадоволені тим, що ПРОЖИВАЄТЕ В 
НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że mieszkańcy gromady mają wpływ, większy odsetek respondentów dobrze oceniają daną gromadę



53,2%

45,1%

33,3%

35,1%

39,2%

33,3%

11,7%

15,7%

33,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=111)

середньо (n=153)

добре (n=24)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

не мають впливу посередньо мають вплив

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на 
важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони 
позбавлені такого впливу?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, większy odsetek respondentów uważa, że mieszkańcy mają wpływ. Występowanie takiej zależności mogłoby wskazywać na wykluczenie ekonomiczne.



49,5%

27,3%

42,9%

37,9%

63,6%

32,1%

12,6%

9,1%

25,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи 
вчимося i проживаємо) у цій громаді  (n=198)

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією 
громадою та іншими місцем (місцями) поза цією 

громадою (тут проживаємо, але працюємо чи 
вчимося в інших місцях)  (n=11)

частина членів сім’ї кожного дня проживає у цій 
громаді, а частина ділить своє життя між даною 

громадою та іншими місцями   (n=28)

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

не мають впливу посередньо мають вплив

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на 
важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони 
позбавлені такого впливу?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy na codzień żyją w gromadzie, większy odsetek respondentów uważa, że mieszkańcy mają wpływ.



14,4%

5,7%

2,9%

67,3%

67,0%

45,7%

18,3%

27,3%

51,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не мають впливу (n=104)

посередньо (n=88)

мають вплив (n=35)

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ 
ВПЛИВ на важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони позбавлені такого впливу?

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że mieszkańcy gromady mają wpływ, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



38,9%

11,9%

49,2%

всі анкети (n=329)

сприяє громадській активності мешканців 
та підтримує їхні ініціативи (ідеї заходів)

не проявляє зацікавлення ідеями та 
ініціативами, що виходять від жителів

важко сказати

10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в 
цілому:

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych, których mieszkańcy uważają, że władza sprzyja inicjatywom mieszkańców



5,4%

22,2%

46,2%

70,4%

48,4%

7,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

сприяє громадській активності мешканців та 
підтримує їхні ініціативи (ідеї заходів) (n=93)

не проявляє зацікавлення ідеями та ініціативами, що 
виходять від жителів (n=27)

10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в 
цілому:

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza sprzyja inicjatywom mieszkańców, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



32,4%

81,0%

94,3%

67,6%

19,0%

5,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не інформує (n=34)

посередньо (n=63)

інформує (n=70)

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність?

сприяє громадській активності мешканців та підтримує їхні ініціативи (ідеї заходів)

не проявляє зацікавлення ідеями та ініціативами, що виходять від жителів

10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в 
цілому: (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza informuje o swoich działaniach, większy odsetek respondentów uważa, że władza sprzyja inicjatywom mieszkańców.



22,1%

73,0%

48,4%

18,9%

29,5%

8,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

сприяє громадській активності мешканців та 
підтримує їхні ініціативи (ідеї заходів) (n=122)

не проявляє зацікавлення ідеями та ініціативами, що 
виходять від жителів (n=37)

10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в 
цілому:

не мають впливу посередньо мають вплив

9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на 
важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони 
позбавлені такого впливу? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władza sprzyja inicjatywom mieszkańców, większy odsetek respondentów uważa, że mieszkańcy mają wpływ.



85,7%

78,0%

81,3%

14,3%

22,0%

18,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади  (n=14)

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади (n=50)

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі 
у житті громади (n=64)

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

сприяє громадській активності мешканців та підтримує їхні ініціативи (ідеї заходів)

не проявляє зацікавлення ідеями та ініціативами, що виходять від жителів

10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в 
цілому:

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu gromady, większy odsetek respondentów uważa, że władza sprzyja inicjatywom mieszkańców.



36,3%

13,5%

50,2%

всі анкети (n=245)

переважає недовіра, обережність та 
ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС

переважає почуття солідарності та 
ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО

важко сказати

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на території 
нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС, чи почуття 
солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów uważających, że w gromadzie przeważa poczucie zaufania



14,9%

3,1%

6,9%

63,2%

37,5%

69,0%

21,8%

59,4%

24,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 
ІНТЕРЕС (n=87)

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО (n=32)

важко сказати (n=116)

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на 
території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 

ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że przeważa zaufanie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



2,3%
9,8%

66,4%

18,0%

3,5%

дуже небезпечно скоріше небезпечно посередньо скоріше безпечно повністю безпечно

всі анкети (n=256)

30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій 
об’єднаній громаді? Зазвичай тут:

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów uważających, że w miejscach publicznych jest bezpiecznie



25,0%

12,5%

9,2%

62,5%

59,4%

67,3%

12,5%

28,1%

23,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади  (n=16)

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у 
житті громади (n=64)

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі 
у житті громади (n=98)

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

небезпечно посередньо безпечно

30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій 
об’єднаній громаді? Зазвичай тут:

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu gromady, większy odsetek respondentów uważa, że jest bezpiecznie w miejscach publicznych.



20,7%

6,5%

9,3%

69,0%

73,4%

29,6%

10,3%

20,1%

61,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

небезпечно (n=29)

посередньо (n=154)

безпечно (n=54)

30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій 
об’єднаній громаді? Зазвичай тут:

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że jest bezpiecznie w miejscach publicznych, większy odsetek respondentów dobrze ocenia jakość życia w gromadzie.



20,6%

12,4%

10,2%

58,8%

69,1%

66,9%

20,6%

18,6%

22,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не цікавимося (n=34)

посередньо (n=97)

цікавимося (n=118)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

небезпечно посередньо безпечно

30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій 
об’єднаній громаді? Зазвичай тут:

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów uważa, że jest bezpiecznie w miejscach publicznych.



17,0%

6,3%

62,5%

50,0%

20,5%

43,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 
ІНТЕРЕС (n=88)

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО (n=32)

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на 
території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 

ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

небезпечно посередньо безпечно

30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій 
об’єднаній громаді? Зазвичай тут: (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że przeważa zaufanie, większy odsetek respondentów uważa, że jest bezpiecznie w miejscach publicznych.



Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Оцінка умов життя та 
якості громадських 

послуг



22,1%

10,3%

58,5%

9,1%

всі анкети (n=330)

так, декілька разів

так, один раз

ні

не пам’ятаємо

14. Чи упродовж останнього року хтось із членів сім’ї вирішував якісь питання у 
раді об’єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów załatwiających sprawę w urzędzie



3,9% 3,3%

38,7%

24,0%

8,1%

21,9%

дуже погано скоріше погано посередньо скоріше добре дуже добре важко відповісти

всі анкети (n=333)

15. Як Ви оцінюєте адміністративні послуги, що надаються владою нашої 
об'єднаної громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów dobrze oceniających usługi administracyjne świadczone przez urząd



2,8%
8,7%

64,8%

20,9%

2,8%

дуже низько  скоріше низько посередньо скоріше високо дуже високо

всі анкети (n=321)

16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної 
громади?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów dobrze oceniających pracę urzędników



1,2% 5,0%

56,4%

32,4%

5,0%

дуже погано, вони не 
чемні  

скоріше погано посередньо скоріше добре дуже добре, вони 
дуже чемні 

всі анкети (n=321)

17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО 
МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów dobrze oceniających nastawienie urzędników



8,2%

11,8%

13,1%

54,8%

67,6%

68,8%

37,0%

20,6%

18,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так, декілька разів (n=73)

так, один раз (n=34)

ні (n=176)

14. Чи упродовж останнього року хтось із членів сім’ї вирішував якісь питання 
у раді об’єднаної громади?

низько посередньо високо

16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної 
громади? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy załatwiali sprawy w urzędzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia pracę urzędników.



4,2%

5,9%

8,5%

48,6%

50,0%

59,7%

47,2%

44,1%

31,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так, декілька разів (n=72)

так, один раз (n=34)

ні (n=176)

14. Чи упродовж останнього року хтось із членів сім’ї вирішував якісь питання 
у раді об’єднаної громади?

погано посередньо добре

17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО 
МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy załatwiali sprawy w urzędzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia nastawienie urzędników.



20,9%

9,4%

11,0%

69,8%

68,8%

60,0%

9,3%

21,9%

29,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не цікавимося (n=43)

посередньо (n=128)

цікавимося (n=145)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

низько посередньо високо

16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної 
громади? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia pracę urzędników.



5,0%

4,7%

7,5%

60,0%

64,8%

49,3%

35,0%

30,5%

43,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не цікавимося (n=40)

посередньо (n=128)

цікавимося (n=146)

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?

погано посередньо добре

17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО 
МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia nastawienie urzędników.



1,2%
3,3%

23,3%

28,2% 28,6%

15,5%

1 2 3 4 5 6

всі анкети (n=245)

39. Яку оцінку Ви поставили б ГОЛОВІ ГРОМАДИ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

Середня
4,26

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów, którzy wystawili daną ocenę głowie gromady. W gwiazdce średnia ocena.



2,7% 3,0%

22,3%

33,8%

26,0%

12,2%

1 2 3 4 5 6

всі анкети (n=296)

40. Яку оцінку Ви поставили б РАДІ ГРОМАДИ за її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО 
ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ? Просимо оцінити за шкалою від 1 до 6.

Середня
4,14

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów, którzy wystawili daną ocenę radzie gromady. W gwiazdce średnia ocena.



4,9% 5,9%

14,8%

29,1% 29,1%

16,3%

1 2 3 4 5 6

всі анкети (n=203)

41. Яку оцінку Ви поставили б СТАРОСТІ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО 
ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

Середня
4,2

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek respondentów, którzy wystawili daną ocenę staroście. W gwiazdce średnia ocena.



0,0%

12,5%

12,7%

13,0%

9,0%

21,6%

66,7%

62,5%

45,5%

39,1%

34,3%

32,4%

33,3%

25,0%

41,8%

47,8%

56,7%

45,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=3)

2 (n=8)

3 (n=55)

4 (n=69)

5 (n=67)

6 (n=37)

39. Яку оцінку Ви поставили б ГОЛОВІ ГРОМАДИ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

не цікавимося посередньо цікавимося

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia głowę gromady.



33,3%

25,0%

40,4%

22,7%

8,6%

18,9%

0,0%

62,5%

42,1%

40,9%

38,6%

29,7%

66,7%

12,5%

17,5%

36,4%

52,9%

51,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=3)

2 (n=8)

3 (n=57)

4 (n=66)

5 (n=70)

6 (n=37)

39. Яку оцінку Ви поставили б ГОЛОВІ ГРОМАДИ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

не інформує посередньо інформує

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władze dobrze informują, większy odsetek respondentów dobrze ocenia głowę gromady.



25,0%

33,3%

15,4%

9,0%

9,6%

22,2%

37,5%

22,2%

38,5%

56,0%

30,1%

41,7%

37,5%

44,4%

46,2%

35,0%

60,3%

36,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=8)

2 (n=9)

3 (n=65)

4 (n=100)

5 (n=73)

6 (n=36)

40. Яку оцінку Ви поставили б РАДІ ГРОМАДИ за її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ? Просимо оцінити за шкалою від 1 до 6.

не цікавимося посередньо цікавимося

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia radę gromady.



37,5%

77,8%

41,9%

18,4%

9,2%

16,7%

37,5%

11,1%

37,1%

48,0%

35,5%

44,4%

25,0%

11,1%

21,0%

33,7%

55,3%

38,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=8)

2 (n=9)

3 (n=62)

4 (n=98)

5 (n=76)

6 (n=36)

40. Яку оцінку Ви поставили б РАДІ ГРОМАДИ за її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС 
ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ? Просимо оцінити за шкалою від 1 до 6.

не інформує посередньо інформує

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władze dobrze informują, większy odsetek respondentów dobrze ocenia radę gromady.



33,3%

33,3%

10,0%

12,1%

12,1%

18,8%

22,2%

16,7%

50,0%

44,8%

36,2%

46,9%

44,4%

50,0%

40,0%

43,1%

51,7%

34,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=9)

2 (n=12)

3 (n=30)

4 (n=58)

5 (n=58)

6 (n=32)

41. Яку оцінку Ви поставили б СТАРОСТІ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО 
ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

не цікавимося посередньо цікавимося

5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ГРОМАДИ?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy interesują się tym co dzieje się w gromadzie, większy odsetek respondentów dobrze ocenia starostę.



60,0%

58,3%

46,4%

26,8%

15,3%

9,1%

30,0%

25,0%

32,1%

41,1%

39,0%

57,6%

10,0%

16,7%

21,4%

32,1%

45,8%

33,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 (n=10)

2 (n=12)

3 (n=28)

4 (n=56)

5 (n=59)

6 (n=33)

41. Яку оцінку Ви поставили б СТАРОСТІ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО 
ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?

не інформує посередньо інформує

7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ 
мешканців про свою діяльність? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy wśród gospodarstw, których mieszkańcy uważają, że władze dobrze informują, większy odsetek respondentów dobrze ocenia starostę.



0,71

0,08

-0,17

-0,2

-0,25

-0,27

-0,29

-0,3

-0,32

-0,53

-0,8

-0,92

ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, парків, …

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)

Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

догляд з боку державних установ за станом НАВКОЛИШНЬОГО …

наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.)

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)

чистоту ПОВІТРЯ

утримання КЛАДОВИЩ

чистоту річок, озер, водойм 

можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

всі анкети (n=320)

19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



38,9%

28,9%

11,5%

11,3%

10,2%

10,1%

8,0%

7,4%

6,0%

5,5%

5,2%

4,5%

можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

утримання КЛАДОВИЩ

ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств

чистоту ПОВІТРЯ

догляд з боку державних установ за станом НАВКОЛИШНЬОГО …

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, парків, …

чистоту річок, озер, водойм 

наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.)

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)

чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

всі анкети (n=335)

19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



62,7%

31,5%

21,8%

20,6%

19,6%

19,2%

18,4%

18,2%

17,4%

16,9%

15,1%

7,3%

ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, парків, …

наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.)

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)

Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

чистоту ПОВІТРЯ

догляд з боку державних установ за станом НАВКОЛИШНЬОГО …

чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

утримання КЛАДОВИЩ

чистоту річок, озер, водойм 

всі анкети (n=320)

19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже 
добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



66,3%

61,9%

48,3%

38,5%

37,3%

36,5%

34,1%

31,3%

29,9%

27,6%

22,2%

10,2%

можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

чистоту річок, озер, водойм 

утримання КЛАДОВИЩ

чистоту ПОВІТРЯ

якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)

наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.)

догляд з боку державних установ за станом НАВКОЛИШНЬОГО …

чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)

чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, парків, …

ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств

всі анкети (n=320)

19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше 
погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:

1 - чистоту НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА
2 - чистоту річок, озер, водойм 
3 - чистоту ПОВІТРЯ
4 - якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, 
запах, чистота)
5 - наявність ПРИРОДИ в оточенні людини 
(парки, зелені зони та ін.)
6 - догляд з боку державних установ за 
станом НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
7 - естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній 
вигляд)
8 - чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. 
прибирання площ, парків, вулиць та ін.)
9 - утримання КЛАДОВИЩ
10 - Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
11 - ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств
12 - можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 



-0,35

-0,51

-0,54

-0,68

-0,72

-0,74

-1,14

-1,21

придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці  
(наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)

можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на 
території громади

безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, освітлення)

утримання доріг у зимовий період

наявність транспортного сполучення між населеними пунктами 
об’єднаної громади  

якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади

доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ 

якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

всі анкети (n=219)

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



32,4%

32,1%

21,7%

18,6%

9,1%

7,4%

7,3%

7,2%

можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на 
території громади

якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади

наявність транспортного сполучення між населеними пунктами 
об’єднаної громади  

доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ 

утримання доріг у зимовий період

якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці  
(наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)

безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, освітлення)

всі анкети (n=324)

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



23,9%

21,5%

15,8%

15,0%

13,7%

10,4%

9,3%

4,3%

придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці  
(наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)

можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на 
території громади

безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, освітлення)

наявність транспортного сполучення між населеними пунктами 
об’єднаної громади  

якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади

утримання доріг у зимовий період

доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ 

якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

всі анкети (n=219)

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже 
добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



77,3%

73,3%

57,7%

56,1%

51,7%

49,8%

47,5%

42,0%

якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ 

наявність транспортного сполучення між населеними пунктами 
об’єднаної громади  

якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади

утримання доріг у зимовий період

можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на 
території громади

безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, освітлення)

придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці  
(наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)

всі анкети (n=219)

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше 
погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



3,5%
10,2% 9,3%

54,6%

22,4%

щоденно, або майже 
щоденно

не кожного дня, але 
точно раз на тиждень

час від часу, рідше, 
ніж раз на тиждень

зовсім не 
користувався

важко сказати

всі анкети (n=313)

20. Як часто упродовж останніх трьох місяців користувався ГРОМАДСЬКИМ 
ТРАНСПОРТОМ на території нашої об’єднаної громади той член сім’ї, який зазвичай 
пересувається таким видом транспорту?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw których mieszkańcy korzystają z komunikacji publicznej



30,0%

21,7%

44,4%

64,0%

70,0%

47,8%

40,7%

23,0%

0,0%

30,4%

14,8%

13,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

щоденно, або майже щоденно (n=10)

не кожного дня, але точно раз на тиждень (n=23)

час від часу, рідше, ніж раз на тиждень (n=27)

зовсім не користувався (n=100)

20. Як часто упродовж останніх трьох місяців користувався ГРОМАДСЬКИМ 
ТРАНСПОРТОМ на території нашої об’єднаної громади той член сім’ї, який 

зазвичай пересувається таким видом транспорту?

погано посередньо добре

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: якість ГРОМАДСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ на території громади (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy osoby korzystające z komunikacji publicznej, częściej dobrze oceniają komunikację publiczną
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:

1 - можливість скористатися послугами 
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території 
громади
2 - наявність транспортного сполучення між 
населеними пунктами об’єднаної громади  
3 - якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на 
території громади
4 - якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 
5 - доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ 
МАРШРУТІВ 
6 - безпеку на дорогах (наприклад: 
дорожня розмітка, знаки, освітлення)
7 - придатність доріг для пішоходів у Вашій 
найближчій околиці  (наприклад: наявність 
тротуарів, їх стан, нічне освітлення)
8 - утримання доріг у зимовий період

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 



0,81

0,78

0,71

0,61

0,47

0,47

0,36

0,36

0,34

0,06

доступність ШКІЛ

якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 

якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 

якість навчання у ШКОЛАХ 

доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та 
молоді 

всі анкети (n=278)

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



40,8%

39,6%

29,0%

23,5%

22,8%

19,7%

17,3%

13,4%

10,9%

9,2%

якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 

якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та 
молоді 

доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

якість навчання у ШКОЛАХ 

доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 

доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

доступність ШКІЛ

всі анкети (n=306)

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



66,1%

62,8%

60,1%

56,7%

51,2%

49,6%

46,8%

45,9%

41,8%

36,0%

якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 

доступність ШКІЛ

якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 

доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

якість навчання у ШКОЛАХ 

доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та 
молоді 

всі анкети (n=278)

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



28,1%

21,2%

19,0%

17,7%

17,4%

16,1%

13,6%

12,9%

11,4%

5,0%

доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та 
молоді 

якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

якість навчання у ШКОЛАХ 

доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 

доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 

якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

доступність ШКІЛ

всі анкети (n=278)

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



24,3%

75,7%

всі анкети (n=304)

так

ні

23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku przedszkolnym



76,5%

2,9%
2,9%

17,6%

всі анкети (n=68)

так, у державний

так, у приватний

так, у державний і приватний

ні, не ходить / не ходять

p23a. Чи дитина/діти ходять у дитсадок?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw z dziećmi chodzącymi do przedszkola danego typu wśród gospodarstw z dziećmi w wieku przedszkolnym



29,5%

70,5%

всі анкети (n=258)

так

ні

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym



60,5%

18,4%

18,4%

2,6%

2,6%

0,0%

Школа на території Вашої ОТГ - Школа I-III ступеню (класи 1-11)

Школа на території Вашої ОТГ - Школа I ступеню (класи 1-4)

Школа на території Вашої ОТГ - Школа І-II ступеню (класи 1-9)

Школа поза територією Вашої ОТГ - Школа I ступеню (класи 1-4)

Школа поза територією Вашої ОТГ - Школа I-III ступеню (класи 1-11)

Школа поза територією Вашої ОТГ - Школа І-II ступеню (класи 1-9)

всі анкети (n=76)

24a. Якщо так, то просимо вказати тип школи (шкіл), яку відвідує(ють) 
дитина(діти):

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw z dziećmi chodzącymi do szkoły danego typu wśród gospodarstw z dziećmi w wieku szkolnym



13,2%

13,8%

13,2%

27,6%

73,5%

58,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=68)

ні (n=174)

23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ  (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku przedszkolnym lepiej oceniają dostępność przedszkoli



10,6%

12,9%

13,6%

26,5%

75,8%

60,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=66)

ні (n=155)

23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku przedszkolnym lepiej oceniają jakość nauczania w przedszkolach



20,6%

18,8%

30,9%

35,4%

48,5%

45,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=68)

ні (n=181)

23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku przedszkolnym lepiej oceniają dostępność placów zabaw



2,8%

5,5%

27,8%

37,0%

69,4%

57,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=72)

ні (n=146)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ШКІЛ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają dostępność szkół



8,7%

22,8%

43,5%

39,0%

47,8%

38,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=69)

ні (n=123)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість навчання у ШКОЛАХ  (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają jakość nauczania w szkołach



14,5%

13,2%

27,4%

37,7%

58,1%

49,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=62)

ні (n=114)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają dostępność całorocznych centrów



7,3%

10,2%

27,3%

32,7%

65,5%

57,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=55)

ні (n=98)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają jakość usług w całorocznych centrach



9,3%

17,1%

29,6%

27,6%

61,1%

55,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=54)

ні (n=76)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у 
школах 

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają dostępność zajęć pozalekcyjnych



13,2%

21,1%

28,3%

32,9%

58,5%

46,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=53)

ні (n=76)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają jakość zajęć pozalekcyjnych



18,0%

32,2%

39,3%

30,4%

42,6%

37,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

так (n=61)

ні (n=115)

24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?

погано посередньо добре

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ 
цікавого дозвілля для дітей та молоді 

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym lepiej oceniają dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu dla dzieci
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ:

1 - доступність ШКІЛ
2 - якість навчання у ШКОЛАХ 
3 - доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ 
4 - якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ
5 - доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  
6 - доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 
7 - якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ
8 - доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у 
школах 
9 - якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах
10 - доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ 
цікавого дозвілля для дітей та молоді 

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 



-0,76

-0,91

-0,99

-1,26

можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ громада

діяльність організацій підтримки бізнесу 

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ

всі анкети (n=225)

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



58,4%

53,4%

36,8%

12,8%

діяльність організацій підтримки бізнесу 

підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ громада

можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ

всі анкети (n=258)

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



12,8%

9,5%

8,8%

2,2%

можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ громада

діяльність організацій підтримки бізнесу 

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ

всі анкети (n=225)

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже 
добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



77,3%

66,7%

62,1%

56,4%

доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ

діяльність організацій підтримки бізнесу 

підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ громада

можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

всі анкети (n=225)

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше 
погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



30,3%

28,5%

6,9%

6,9%

4,6%

4,0%

2,9%

2,3%

2,3%

2,0%

1,2%

0,6%

пенсіонер (ка) / інвалід

працює на ставці (повній чи частковій) 

працює в сільському господарстві

не працює, займається домом

безробітний(a)

отримує допомогу на дітей

працює час від часу у різних місцях на території громади  

працює на виїзді у великому місті

студент(ка) / учень (учениця)

приватний підприємець / має власну фірму

працює закордоном 

працює за контрактом

всі анкети (n=347)

32. Яким є ДЖЕРЕЛО(a) ДОХОДІВ того члена сім’ї, який заробляє найбільше? 
Просимо вказати основні джерела доходів цієї особи

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych w których dane źródło dochodów jest głównym źródłem dochodów tego członka rodziny, który zarabia najwięcej



8,7%

26,9%

47,8%

6,6%
0,6%

9,6%

дуже погано –
живемо дуже 

бідно

скоріше погано –
вистачає лише на 
основні потреби

середньо –
вистачає „від 
зарплати до 
зарплати”

скоріше добре –
живемо досить 

комфортно

дуже добре – у 
нас все є

важко сказати

всі анкети (n=335)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek gospodarstw domowych oceniających dobrze swoją sytuację materialną



10,8%

7,8%

6,3%

69,9%

64,7%

31,3%

19,3%

27,6%

62,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=83)

середньо (n=116)

добре (n=16)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК 
МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają jakość życia w gromadzie



46,2%

59,1%

45,8%

21,0%

13,2%

12,5%

32,8%

27,7%

41,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=119)

середньо (n=159)

добре (n=24)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

ні посередньо так

2. Якби б у вас була така можливість, чи хотіли б Ви кудись ПЕРЕЇХАТИ –
проживати в іншому місці, поза нашою об’єднаною громадою?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej wykluczają możliwość wyprowadzenia się z gromady. Ekonomiczne determinanty opuszczania gromady.



85,3%

76,9%

43,8%

13,3%

20,4%

50,0%

1,3%

2,8%

6,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=75)

середньо (n=108)

добре (n=16)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступність РОБОЧИХ 
МІСЦЬ (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają dostępność miejsc pracy



59,3%

56,6%

41,7%

29,6%

28,9%

41,7%

11,1%

14,5%

16,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=54)

середньо (n=76)

добре (n=12)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість заснування 
ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze możliwość założenia biznesu



76,2%

71,9%

63,6%

23,8%

28,1%

36,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=42)

середньо (n=57)

добре (n=11)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на території 
нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС, чи почуття 
солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej uważają, że przeważa poczucie solidarności



13,1%

9,0%

4,5%

29,8%

34,2%

27,3%

57,1%

56,8%

68,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=84)

середньо (n=111)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

усі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади 

деякі члени сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ беруть активну участь у житті громади

ніхто з членів сім’ї  ЗАЗВИЧАЙ не бере активної участі у житті громади

28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у 
публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej aktywnie uczestniczą w życiu gromady



36,7%

33,3%

42,9%

53,2%

55,6%

50,0%

10,1%

11,1%

7,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ми усі кожного дня проживаємо (працюємо чи 
вчимося i проживаємо) у цій громаді  (n=188)

ми усі кожного дня ділимо своє життя між цією 
громадою та іншими місцем (місцями) поза цією 

громадою (тут проживаємо, але працюємо чи 
вчимося в інших місцях)  (n=9)

частина членів сім’ї кожного дня проживає у цій 
громаді, а частина ділить своє життя між даною 

громадою та іншими місцями   (n=28)

e) Яке з нижче перелічених тверджень найкраще відображає ситуацію 
постійних членів сім’ї

погано середньо добре

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe w których mieszkańcy cały czas żyją w danej gromadzie, częściej mają lepszą sytuację materialną
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:

1 - доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ
2 - можливість заснування ВЛАСНОГО 
БІЗНЕСУ
3 - підтримку, яку надає ПІДПРИЄМЦЯМ 
громада
4 - діяльність організацій підтримки бізнесу 

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 



0,58

0,06

-0,31

-0,38

-0,39

-0,43

-0,56

-0,69

діяльність АПТЕК(И)

діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими 
громадою 

ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  особам, що 
перебувають у важких матеріальних умовах

зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, 
які перебувають у важких матеріальних умовах

доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ

пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

всі анкети (n=261)

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



49,2%

48,6%

43,3%

27,3%

20,8%

18,7%

10,6%

10,5%

ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  особам, що 
перебувають у важких матеріальних умовах

ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, 
які перебувають у важких матеріальних умовах

можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими 
громадою 

зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

діяльність АПТЕК(И)

доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ

всі анкети (n=321)

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



52,0%

24,9%

19,2%

18,8%

16,9%

16,5%

13,7%

9,3%

діяльність АПТЕК(И)

діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими 
громадою 

зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ

ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  особам, що 
перебувають у важких матеріальних умовах

ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, 
які перебувають у важких матеріальних умовах

пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

всі анкети (n=261)

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



54,4%

50,7%

43,2%

42,9%

38,0%

36,2%

17,2%

7,5%

пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ

зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, 
які перебувають у важких матеріальних умовах

ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  особам, що 
перебувають у важких матеріальних умовах

можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими 
громадою 

діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

діяльність АПТЕК(И)

всі анкети (n=261)

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше 
погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



18,2%

16,7%

13,6%

60,6%

55,8%

50,0%

21,2%

27,5%

36,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=99)

середньо (n=120)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: діяльність УСТАНОВ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają działalność instytucji pomocy społecznej



68,2%

53,8%

13,0%

28,4%

36,8%

47,8%

3,4%

9,4%

39,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=88)

середньо (n=117)

добре (n=23)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: пристосованість громадських 
будівель до потреб ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych



49,2%

35,0%

14,3%

39,3%

43,8%

42,9%

11,5%

21,3%

42,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=61)

середньо (n=80)

добре (n=21)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: можливість користуватися 
ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими громадою  (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość skorzystania przez potrzebujących z usług opiekuńczych



53,8%

34,7%

10,5%

40,4%

46,7%

47,4%

5,8%

18,7%

42,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=52)

середньо (n=75)

добре (n=19)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ 
ГРОМАДИ  особам, що перебувають у важких матеріальних умовах (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają pomoc udzielaną przez instytucje samorządowe



60,8%

36,4%

10,0%

37,3%

44,2%

60,0%

2,0%

19,5%

30,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=51)

середньо (n=77)

добре (n=20)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: ДОПОМОГУ, що надається 
ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, які перебувають у важких матеріальних 
умовах (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają pomoc udzielaną przez organizacje społeczne



54,9%

38,5%

26,1%

29,3%

38,5%

52,2%

15,9%

23,1%

21,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=82)

середньо (n=104)

добре (n=23)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: зацікавленість установ 
громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają zainteresowanie instytucji samorządowych problemami seniorów



53,4%

52,6%

27,3%

29,1%

32,8%

36,4%

17,5%

14,6%

36,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=103)

середньо (n=137)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: доступність послуг ФАХОВИХ 
ЛІКАРІВ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają dostęp do lekarzy specjalistów



9,7%

7,4%

4,2%

38,8%

42,2%

29,2%

51,5%

50,4%

66,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=103)

середньо (n=135)

добре (n=24)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: діяльність АПТЕК(И)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają funkcjonowanie aptek
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ:

1 - діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ
2 - пристосованість громадських будівель 
до потреб ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ
3 - можливість користуватися ПОСЛУГАМИ 
ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими громадою 
4 - ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ 
ГРОМАДИ  особам, що перебувають у 
важких матеріальних умовах
5 - ДОПОМОГУ, що надається 
ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, 
які перебувають у важких матеріальних 
умовах
6 - зацікавленість установ громади 
проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
7 - доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ
8 - діяльність АПТЕК(И)

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 



0,66

0,56

0,5

0,48

0,41

0,38

0,22

0,13

0

-0,22

діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)

можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті 
(напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.) 

можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з …

можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності 
(напр. у громадських організаціях)

діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)

можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ

доступність Інтернету

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом

ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.)

доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні 
природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання

всі анкети (n=282)

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)

Выступающий
Заметки для презентации
Średnie oceny danych obszarów - skala od -2 (bardzo źle) do 2 (bardzo dobrze).



46,2%

36,7%

26,2%

25,5%

23,2%

22,6%

21,6%

19,9%

16,9%

11,6%

можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності 
(напр. у громадських організаціях)

можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з …

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом

можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ

ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.)

доступність Інтернету

можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті 
(напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.) 
доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні 

природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання

діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)

діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)

всі анкети (n=319)

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



53,0%

51,0%

47,2%

43,8%

42,9%

42,5%

39,0%

36,0%

32,2%

24,4%

діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)

можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті 
(напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.) 

можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з …

можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності 
(напр. у громадських організаціях)

діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)

можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ

доступність Інтернету

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом

ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.)

доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні 
природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання

всі анкети (n=282)

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже 
добре)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej dobrych i bardzo dobrych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



35,8%

32,2%

24,0%

22,8%

13,3%

13,2%

10,3%

10,3%

9,3%

3,4%

доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні 
природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання
ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити 
свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.)

можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом

доступність Інтернету

можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з …

можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ

можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті 
(напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.) 

діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)

можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності 
(напр. у громадських організаціях)

діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)

всі анкети (n=282)

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше 
погано)

Выступающий
Заметки для презентации
Odsetek ocen raczej złych i bardzo złych. Procentowanie bez braków odpowiedzi i odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć"



12,1%

10,7%

8,7%

53,5%

42,7%

34,8%

34,3%

46,6%

56,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=99)

середньо (n=131)

добре (n=23)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: діяльність БУДИНКІВ 
КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają działalność domów kultury



5,6%

3,0%

0,0%

50,6%

41,4%

30,0%

43,8%

55,6%

70,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=89)

середньо (n=133)

добре (n=20)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: діяльність БІБЛІОТЕК (напр. 
пропозиції, активність)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają działalność bibliotek



14,1%

14,3%

4,5%

51,3%

43,8%

27,3%

34,6%

41,9%

68,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=78)

середньо (n=105)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість участі у 
спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz



31,9%

20,6%

18,2%

40,3%

46,7%

22,7%

27,8%

32,7%

59,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=72)

середньо (n=107)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активно 
ЗАЙМАТИСЯ спортом (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość czynnego uprawiania sportu



15,1%

7,2%

0,0%

40,7%

40,5%

29,2%

44,2%

52,3%

70,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=86)

середньо (n=111)

добре (n=24)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість брати участь ЯК 
ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті (напр. переглядати вистави, виступи, слухати 
концерти та ін.) 

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym jako widz



21,7%

8,9%

9,5%

41,7%

41,1%

33,3%

36,7%

50,0%

57,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=60)

середньо (n=90)

добре (n=21)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість БРАТИ УЧАСТЬ У 
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати 
заняття з образотворчого мистецтва та ін.)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość podejmowania działań artystycznych



14,9%

5,1%

5,3%

51,1%

53,8%

15,8%

34,0%

41,0%

78,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=47)

середньо (n=78)

добре (n=19)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активної УЧАСТІ в 
різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях) (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają możliwość uczestnictwa w działaniach społecznych



39,2%

28,4%

27,3%

30,4%

42,2%

13,6%

30,4%

29,3%

59,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=79)

середньо (n=116)

добре (n=22)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в 
яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, 
кав’ярень та ін.) (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają dostępność miejsc, w których dorośli mogą odpocząć



43,7%

29,5%

34,8%

37,9%

47,3%

13,0%

18,4%

23,2%

52,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=87)

середньо (n=112)

добре (n=23)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступ до місць відпочинку та 
відновлення (відпочинку на лоні природи) у безпосередній близькості від вашого місця 
проживання (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają dostępność miejsc rekreacji w najbliższej okolicy



32,9%

16,7%

21,7%

35,4%

41,2%

30,4%

31,7%

42,1%

47,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

погано  (n=82)

середньо (n=114)

добре (n=23)

26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступність Інтернету

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe dobrze oceniające swoją sytuację materialną, częściej dobrze oceniają dostępność internetu



15,2%

0,0%

50,0%

57,1%

34,8%

42,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 
ІНТЕРЕС (n=46)

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО (n=21)

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на 
території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 

ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активної УЧАСТІ 
в різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe, których mieszkańcy uważają, że przeważa poczucie solidarności, częściej dobrze oceniają możliwość uczestnictwa w działaniach społecznych



54,1%

28,6%

25,7%

32,1%

20,3%

39,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 
ІНТЕРЕС (n=74)

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО (n=28)

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на 
території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 

ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в 
яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, 
кав’ярень та ін.) (p<0,05)

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe, których mieszkańcy uważają, że przeważa poczucie solidarności,  częściej dobrze oceniają dostępność miejsc, w których dorośli mogą odpocząć
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переважає недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 
ІНТЕРЕС (n=76)

переважає почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО (n=29)

34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на 
території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ 

ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?

погано посередньо добре

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступ до місць відпочинку та 
відновлення (відпочинку на лоні природи) у безпосередній близькості від вашого місця 
проживання

Выступающий
Заметки для презентации
Sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe, których mieszkańcy uważają, że przeważa poczucie solidarności,  częściej dobrze oceniają dostępność miejsc rekreacji w najbliższej okolicy
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гірше оцінюється                                                            добре оцінюється

29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: 1 - діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. 
пропозиції, активність)
2 - діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, 
активність)
3 - можливість участі у спортивних заходах 
ЯК ГЛЯДАЧ
4 - можливість активно ЗАЙМАТИСЯ 
спортом
5 - можливість брати участь ЯК 
ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті 
(напр. переглядати вистави, виступи, 
слухати концерти та ін.) 
6 - можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-
МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (напр. співати у 
хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з 
образотворчого мистецтва та ін.)
7 - можливість активної УЧАСТІ в 
різноманітній громадській діяльності (напр. 
у громадських організаціях)
8 - ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких 
дорослі можуть проводити свій вільний час 
поза домом (напр. клубів, центрів, 
кав’ярень та ін.)
9 - доступ до місць відпочинку та 
відновлення (відпочинку на лоні природи) 
у безпосередній близькості від вашого 

і  

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ
(важливе / гірше оцінюється)

ТАК ТРИМАТИ
(важливе / добре оцінюється)

ВИПРАВИТИ НА НАСТУПНОМУ ЕТАПІ
(менш важливе / гірше оцінюється)

МОНІТОРУВАТИ
(менш важливе / добре оцінюється)

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały lepsze i gorsze oceny (oś pozioma) oraz korelację oceny danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gminie (oś pionowa - im wyżej tym większa korelacja). Im wyższa korelacja danego obszaru z ogólną oceną, tym dany obszar jest ważniejszy, ponieważ respondenci lepiej oceniający dany obszar, lepiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie, a słabiej oceniający dany obszar, słabiej oceniali ogólną jakość życia w gromadzie. W sytuacji, gdy dany obszar znajduje się w punkcie zero osi pionowej, oznacza to, że nie ma prostej zależności między dobrymi/złymi ocenami danego obszaru, a dobrymi/złymi ogólnymi ocenami jakości życia. 
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охорона та профілактика здоров’я
дорожня інфраструктура

чистота вулиць та громадських місць
освіта і дошкільне виховання

громадська безпека
соціальна допомога

водопостачання
вуличне освітлення

утримання кладовищ
парки, зелені та відпочинкові  зони

поводження з побутовими відходами (сміттєзвалища)
комунальне житло

підтримка громадських організацій
діяльність установ культури

позашкільні заняття для дітей
адміністративні послуги

каналізація
спорт і відпочинок

інша сфера

всі анкети (n=347)

36. Які сфери, на Вашу думку, повинні мати особливу ПІДТРИМКУ?

Выступающий
Заметки для презентации
Jaki odsetek gospodarstw domowych uznał dany obszar za taki, który powinien być szczególnie wspierany. 10 najczęściej wskazywanych obszarów.
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Кореляція із: 35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану 
громаду ЯК МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? дуже погано - дуже добре (n=246)

36. Які сфери, на Вашу думку, повинні мати особливу ПІДТРИМКУ?

1 - охорона та профілактика здоров’я
2 - дорожня інфраструктура
3 - чистота вулиць та громадських місць
4 - освіта і дошкільне виховання
5 - громадська безпека
6 - соціальна допомога
7 - водопостачання
8 - вуличне освітлення
9 - утримання кладовищ
10 - парки, зелені та відпочинкові  зони
11 - поводження з побутовими відходами 
(сміттєзвалища)
12 - комунальне житло
13 - підтримка громадських організацій
14 - діяльність установ культури
15 - позашкільні заняття для дітей
16 - адміністративні послуги
17 - каналізація
18 - спорт і відпочинок
19 - інша сфера

Выступающий
Заметки для презентации
Mapa określająca, które obszary uzyskały najwięcej wskazań jako takie, które powinny być szczególnie wspierane (oś pionowa - im więcej wskazań, tym wyżej) oraz korelację  wskazywania danego obszaru z ogólną oceną jakości życia w gromadzie (oś pozioma - im bardziej w prawo tym większa korelacja). Im wyższa korelacja z ogólną oceną, tym częściej dany obszar był wskazywany przez osoby dobrze oceniające jakość życia w gromadzie, natomiast im niższa, tym częściej dany obszar był wskazywany przezez osoby niżej oceniające jakość życia w gromadzie



Анкета-дослідження умов життя та 
якості громадських послуг

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)

Дякую за увагу
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	35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)
	30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій об’єднаній громаді? Зазвичай тут:
	30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій об’єднаній громаді? Зазвичай тут:
	35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)
	30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій об’єднаній громаді? Зазвичай тут:
	30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій об’єднаній громаді? Зазвичай тут: (p<0,05)
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	14. Чи упродовж останнього року хтось із членів сім’ї вирішував якісь питання у раді об’єднаної громади?
	15. Як Ви оцінюєте адміністративні послуги, що надаються владою нашої об'єднаної громади?
	16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної громади?
	17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?
	16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної громади? (p<0,05)
	17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?
	16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної громади? (p<0,05)
	17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді?
	39. Яку оцінку Ви поставили б ГОЛОВІ ГРОМАДИ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?
	40. Яку оцінку Ви поставили б РАДІ ГРОМАДИ за її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ? Просимо оцінити за шкалою від 1 до 6.
	41. Яку оцінку Ви поставили б СТАРОСТІ за його/її ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ДАНОГО ТЕРМІНУ ПОВНОВАЖЕНЬ?
	5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?
	7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ мешканців про свою діяльність? (p<0,05)
	5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ? (p<0,05)
	7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ мешканців про свою діяльність? (p<0,05)
	5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?
	7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ мешканців про свою діяльність? (p<0,05)
	19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)
	19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	20. Як часто упродовж останніх трьох місяців користувався ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ на території нашої об’єднаної громади той член сім’ї, який зазвичай пересувається таким видом транспорту?
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади (p<0,05)
	21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (Середня)
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку?
	p23a. Чи дитина/діти ходять у дитсадок?
	24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку?
	24a. Якщо так, то просимо вказати тип школи (шкіл), яку відвідує(ють) дитина(діти):
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ  (p<0,05)
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ  
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ШКІЛ
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість навчання у ШКОЛАХ  (p<0,05)
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах 
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та молоді 
	25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ:
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	32. Яким є ДЖЕРЕЛО(a) ДОХОДІВ того члена сім’ї, який заробляє найбільше? Просимо вказати основні джерела доходів цієї особи
	26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?
	35. Просимо відповісти, як Ви загалом оцінюєте нашу об’єднану громаду ЯК МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ? (p<0,05)
	2. Якби б у вас була така можливість, чи хотіли б Ви кудись ПЕРЕЇХАТИ – проживати в іншому місці, поза нашою об’єднаною громадою?
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступність РОБОЧИХ МІСЦЬ (p<0,05)
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість заснування ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
	34. Що, на Ваш погляд, загалом переважає у ВІДНОСИНАХ МІЖ ЛЮДЬМИ на території нашої об’єднаної громади: недовіра, обережність та ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС, чи почуття солідарності та ТУРБОТА ПРО ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО?
	28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)?
	26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства?
	33. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (Середня)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ (p<0,05)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими громадою  (p<0,05)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ  особам, що перебувають у важких матеріальних умовах (p<0,05)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  особам, які перебувають у важких матеріальних умовах (p<0,05)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: діяльність АПТЕК(И)
	27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ:
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Середня)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (Не знаємо)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (скоріше добре+дуже добре)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (дуже погано+скоріше погано)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом (p<0,05)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті (напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.) 
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з образотворчого мистецтва та ін.)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях) (p<0,05)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.) (p<0,05)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання (p<0,05)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступність Інтернету
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.) (p<0,05)
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання
	29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ:
	36. Які сфери, на Вашу думку, повинні мати особливу ПІДТРИМКУ?
	36. Які сфери, на Вашу думку, повинні мати особливу ПІДТРИМКУ?
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