
Додаток до розпорядження голови  

від 01.12.2021 року №  

 

Звіт 

про результати дослідження громадської думки щодо якості послуг із 

вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання доріг та 

тротуарів, що належать до комунальної власності Васильківської ТГ 

 

Вступ 

Васильківська територіальна громада у партнерстві з програмою 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (ДОБРЕ)» за 

фінансової підтримки USAID розробила та затвердила План удосконалення 

послуги утримання доріг та тротуарів, що належать до комунальної власності 

громади (рішення Васильківської селищної ради від 12.06.2018 № 600-14/VII) 

та План удосконалення надання послуги Поводження з твердими побутовими 

відходами 2019 – 2022 рр» у Васильківській ОТГ (рішення Васильківської 

селищної ради від 20.02.2020 року № 1382-39/VII). 

Послуга удосконалення послуги утримання доріг та тротуарів була обрана 

серед чотирьох напрямів, якими жителі територіальної громади найбільш 

невдоволені. Відповідний план розробляла робоча група у складі 

представників Васильківської селищної ради та її виконавчих органів, старост, 

відповідних комунальних підприємств, місцевих НГО, громадських та 

молодіжних рад, активних громадян. Послуга поводження з твердими 

побутовими відходами була обрана як така, що найбільше потребує 

удосконалення. 

Таким чином, саме громадська думка стала головною причиною особливої 

уваги Васильківської селищної ради до якості послуги утримання доріг та 

тротуарів, що належить до комунальної власності громади, а також 

поводження з твердими побутовими відходами. Тому оцінка якості послуги 

жителями громади є важливим показником успішності її удосконалення. 

Для визначення громадської думки передбачені регулярні опитування 

жителів громади щодо якості послуги. Результати таких опитувань дозволять 

надавачам послуг своєчасно виправляти недоліки та розвивати успіх. 

Розпорядженням голови виконавчого комітету селищної ради від 03 листопада 

2021 року № 265-Р визначено терміни проведення дослідження громадської 

думки щодо якості послуг із вивезення твердих побутових відходів та послуги 

з утримання доріг та тротуарів, що належать до комунальної власності 

Васильківської ТГ. 



Методологія опитування 

Тематика опитування: визначення громадської думки щодо якості послуг із 

вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання доріг та 

тротуарів, що належать до комунальної власності Васильківської ТГ. 

Мета опитування: визначення громадської думки щодо якості послуг із 

вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання доріг та 

тротуарів, що належать до комунальної власності Васильківської ТГ  

Розмір генеральної сукупності -21999 осіб. 

Розмір вибірки - 143 особи. 

Теоретична похибка вибірки при рівні достовірності 0.95 складає 5%, дизайн-

ефект не враховувався. 

Вибірка формувалась шляхом систематичного відбору домогосподарств, 

початкова точка відліку обрана випадковим чином. Представник для 

опитування обирався з мешканців домогосподарства віком старше 15 років, 

випадковим чином. Таким чином, всі представники генеральної сукупності 

мали рівні шанси потрапити до вибірки. 

Оголошення про проведення опитування розміщено на офіційному сайті ТГ, 

сторінці Facebook.  

Опитування проводили працівники Васильківської територіальної громади. 

Перед проведенням опитування всі працівники пройшли навчання та 

отримали інструкції. 

Строки проведення опитування: з 04.11 по 26.11.2021 року. Опитування 

проводилось у будні дні тижня з 10.00 год. до 17.00 год. шляхом особистих 

інтерв’ю з респондентами за місцем їх проживання з використанням 

автоматизованої системи опитувань DOBRE.Pytannya. 

Кількість відмов під час проведення опитування: 25 респондентів відмовились 

брати участь в опитуванні, голоса 26 респондентів не враховані системою 

DOBRE.Pytannya. 

Результати опитування 

Учасники опитування 

Стать: 

Чоловіча Жіноча 

63 80 

 

Вік: 



14-17 1 

18-24 14 

25-45 57 

46-60 52 

61 і більше 19 

 

Висновки та рекомендації 

Під час проведеного опитування, стосовно визначення якості надання послуг, 

а саме з утримання доріг та тротуарів на території Васильківської ОТГ, яке 

проводили 4 інтерв′юерів, було опитано 169 респондентів, 26 опитувань 

респондентів не враховані системою. За результатами опитування було 

визначено наступне: 

На питання «Чи надаються Вам комунальні послуги із вивезення твердих 

побутових відходів?» переважали наступні відповіді: 

- так (65 чол.); 

- ні (72 чол.); 

- інше (6 чол.). 

На питання «Чи задоволені роботою обслуговуючої організації?» переважали 

наступні відповіді: 

- повністю задоволений (10 чол.); 

- частково задоволений (72 чол.); 

- частково незадоволений (13 чол.); 

- повністю незадоволений (13 чол.); 

- важко визначитися (13 чол.); 

- інше (22 чол.). 

На питання «Як часто Ви звертаєтесь до обслуговуючої організації?» 

переважали наступні відповіді: 

- кожного дня (1 чол.); 

- кілька разів на тиждень (2 чол.); 

- один раз на тиждень (8 чол.); 

- раз на кілька тижнів (10 чол.); 

- кілька разів на місяць (39 чол.); 

- кілька разів на рік (18 чол.); 

- не звертався (лась) (65 чол.). 

На питання «Чи заключений у Вас договір з обслуговуючою організацією на 

збір та вивезення твердих побутових відходів?» переважали наступні 

відповіді: 



- так (62 чол.); 

- ні (78 чол.); 

- інше (3 чол.). 

На питання «…чи усвідомлюєте Ви свою відповідальність за забруднення 

навколишнього середовища, утилізуючи своє сміття на несанкціонованих 

звалищах» переважали наступні відповіді: 

- так, але у мене немає коштів сплачувати послуги (22 чол.); 

- так, і тому я не викидаю сміття взагалі (15 чол.); 

- так, і тому підкидаю своє сміття у сміттєві баки сусідам (7 чол.); 

- ні, це не мої проблеми (13 чол.); 

- так, але я не знаю до кого звертатися (13 чол.); 

- так, але не вважаю, що повинен нести за це відповідальність (9 чол.); 

- ні, я нічого не забруднюю (79 чол.). 

На питання «Чи готові Ви заключити договір з обслуговуючою організацією з 

метою збереження навколишнього середовища та уникнення відповідальності 

за його забруднення?» переважали наступні відповіді: 

- ні, у мене немає коштів сплачувати за послуги (13 чол.); 

- так, чому б ні (76 чол.); 

- ні, мені це не потрібно (8 чол.); 

- інше (42 чол.). 

На питання «Якщо Вам надаються послуги зі збору та вивезення твердих 

побутових відходів, визначте рівень якості наданих Вам послуг..» переважали 

наступні відповіді: 

- незадовільний (8 чол.); 

- низький (23 чол.); 

- достатній (44 чол.); 

- високий (1 чол.); 

- інше (37 чол.). 

На питання «Чи влаштовує Вас періодичність надання послуг з вивезення 

побутових відходів?» переважали наступні відповіді: 

- так, все влаштовує (29 чол.); 

- ні, можна частіше (39 чол.); 

- інше (44 чол.). 

На питання «Чи влаштовує Вас вартість послуги на вивезення твердих 

побутових відходів?» переважали наступні відповіді: 

- так (0 чол.); 

- ні, занадто висока ціна (49 чол.); 



- інше (38 чол.). 

На питання «Що потрібно зробити для удосконалення послуги зі збору та 

вивезення твердих побутових відходів?» було надано наступні відповіді: 

- Зробити організований централізований вивіз сміття, транспорт. 

 

На питання «Чи задоволені Ви станом/якістю доріг і вулиць?» переважали 

наступні відповіді: 

- задоволений (а) (1 чол.); 

- незадоволений (а) (51 чол.); 

- частково задоволений (а) (15 чол.); 

- дуже незадоволений (а) (79 чол.). 

На питання «Чи задоволені Ви роботою комунальних служб, зокрема 

прибиранням снігу у зимовий період та ремонтом доріг у громаді?» 

переважали наступні відповіді: 

- задоволений (а) (1 чол.); 

- частково задоволений (а) (29 чол.); 

- незадоволений (а) (41 чол.); 

- дуже незадоволений (а) (68 чол.); 

- не знаю (5 чол.). 

На питання «Які позиції найважливіші у сфері покращення доріг» переважали 

наступні відповіді: 

- вуличне освітлення (81 чол.); 

- асфальтове покриття (132 чол.) 

- тротуари (56 чол.); 

- велосипедні доріжки (24 чол.) 

- стоки (26 чол.); 

- бордюри (24 чол.); 

- інше (2 чол.). 

На питання «Які види доріг краще зробити на території громади?» переважали 

наступні відповіді: 

- більше доріг, але з гравійним покриттям (19 чол.); 

- менше доріг, але з асфальтовим покриттям (120 чол.); 

- інше (6 чол.). 

На питання «Ваші пропозиції щодо удосконалення послуги з утримання доріг 

і тротуарів» булт отримані наступні пропозиції: 

- використовувати більш якісні матеріали для ремонту доріг та тротуарів; 



- донести до керівництва про необхідність ремонту доріг; 

- ямковий ремонт та капітальний ремонт деяких доріг; 

- почати їх робити; 

- держава повинна сприяти і допомагати місцевій владі проводити 

ремонти доріг; 

- ремонт вулиці Колоти; 

- вчасне відновлення асфальтового покриття доріг та тротуарів; 

- треба робить їх; 

- треба слідкувати за порядком та робити дороги; 

- у нас дуже поганий стан доріг, треба більше працювати; 

- для покращення доріг потрібне фінансування від держави; 

- зовсім не має доріг навіть швидка допомога не може вчасно доїхати і це 

може коштувати комусь життя; 

- ціни великі, а якості немає зовсім; 

- хочеться фінансування від держави; 

- для молоді найболівше це тротуари; 

- треба покращувати умови бо села скоро зовсім не буде; 

- у нас в селищі не так все добре як хотілося б але по трохи всерівно щось 

робиться; 

- знизити тарифи для людей; 

- хоча б покращити освітлення по вулицях; 

- пропозиція лише одна підвищити заробітну плату простим людям; 

- треба робити капітальний ремонт а не ямочний; 

- треба більше тротуарів ніде ходить; 

- більше уваги приділяти ремонту доріг; 

- треба залучати інвесторів; 

- зробити дороги якісними; 

- створити контроль за дотриманням вагових норм; 

- зробити капітальний ремонт, перевести з державних доріг в комунальні; 

- частковий ремонт тротуарів. 

За результатами опитування керівництву РКП «Джерело» надано 

рекомендацію посилити роботу у напрямку заключення договорів з 

мешканцями громади на збір та вивезення твердих побутових відходів. 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

До уваги жителів населених пунктів Васильківської територіальної 

громади з 04 листопада по 19 листопада 2021 року представники ТГ будуть 

проводити опитування мешканців. 



Мета опитування: визначення громадської думки щодо якості послуг із 

вивезення твердих побутових відходів та послуги з утримання доріг та 

тротуарів, що належать до комунальної власності Васильківської ТГ. 

Опитування будуть проводити інтерв’юери представники Васильківської 

ТГ (старости). 

Звіт про результати опитування буде оприлюднений 26 листопада 2021 

року сайті ОТГ, 

сторінці Facebook та в газеті «Васильківський вісник». 

 Будемо вдячні за участь в опитуванні, ваші відгуки допоможуть 

покращити послуги зі збору та вивезення твердих побутових відходів та 

утримання доріг і тротуарів, що належать до комунальної власності 

Васильківської ТГ. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

 

- опитування є анонімним 

- для участі в опитуванні вам НЕ ПОТРІБНО пред’являти будь-які 

документи. Інтерв’юер 

може попросити у вас номер телефону, це потрібно для перевірки роботи 

самого 

інтерв’юера; 

- анкета заповнюється з ваших слів ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ 

ФОРМІ (відповіді 

вносяться в телефон або планшет). ПІДПИСІВ НЕ ПОТРІБНО; 

- на вимогу, інтерв'юер повинен пред'явити свій паспорт або водійське 

посвідчення, який посвідчує його особу. 

 

 

 

Приклад анкети для опитування 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Результати опитування з Програми DOBRE.Pytannya 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


