
 

Анкета 

опитування мешканців об’єднаної Олевської територіальної громади 
                         Шановний мешканцю об’єднаної Олевської територіальної громади! 

В рамках розробки Стратегії розвитку нашої громади на 2018-2020 р.р. Робоча група проводить опитування для 

визначення основних проблем, які, на Вашу думку, існують в громаді та перспектив розвитку громади на 

майбутнє. Ваша думка для нас є важливою та обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та 

шляхів розвитку Олевської громади. Заздалегідь дякуємо за посвячений Вами для всієї громади час. 

1. Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували Олевську громаду. 

1 Тут комфортно жити 

2 Я хочу, щоб тут жили мої діти 

3 Я просто змушений тут жити 

4 Тут є де і як себе реалізувати 

5 Тут немає перспектив для розвитку 

6 Я точно виїду звідси при найменшій можливості 

7 Я рекомендую свою громаду для проживання своїм знайомим 

 

2. Чи маєте Ви тут власну нерухомість ? 

Так Планую придбати Ні Планую продати 

1 2 3 4 

 

3. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану громади: 

 

                Показник 

                               Оцінка 

1 - 

незадовільно 

3 - 

задовільно 

4 - добре  5 - 

відмінно 

Якість комунальних послуг     

Стан доріг     

Стан тротуарів     

Рівень задоволення культурних потреб     

Медичне забезпечення     

Рівень надання освітніх послуг     

Робота дошкільних установ     

Екологічний стан     

Інфраструктура відпочинку та дозвілля     

Безпека мешканців     

Умови для  ведення  бізнесу     

Можливості для працевлаштування     

 

 

 



4. Що, на Вашу думку, заважає розвиткові громади (вибрати три основних)? 

      №                          категорія 

1 Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців 

2 Безробіття 

3 Відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля 

4 Несприятливі умови для розвитку підприємництва 

5 Засміченість довкілля 

6 Забрудненість питної води 

7 Недостатня інформованість про громаду за її межами 

8 Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії 

9 Зношеність інженерних мереж (водопостачання, водовідведення) 

10 Недостатня підприємливість мешканців громади 

11 Відсутність зовнішніх інвестицій 

12 Відсутність внутрішніх інвестицій 

13 Низька якість дорожнього покриття між населеними пунктами в громаді 

14 Значна частка населення старшого працездатного віку 

15 Низька якість дошкільної освіти 

16 Низька якість середньої освіти 

17  Інше  ― не більше однієї позиції 

 

5. В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили нижче представлені завдання, які необхідно 

здійснити для розвитку громади? 

            ранг                                                       завдання 

 Зменшення рівня безробіття 

 Покращення водопостачання 

 Покращення водовідведення 

 Ремонт вулиць 

 Ремонт доріг між поселеннями громади 

 Розвиток малого і середнього бізнесу 

 Благоустрій населених пунктів громади 

 Покращення освітлення населених пунктів громади 

 Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту) 

 Розвиток туризму 



 Використання місцевих природних ресурсів 

 Сприяння розвитку промислових підприємств 

 Підтримка кооперативного руху 

 Підтримка фермерства 

 Підтримка агрохолдингів 

 

6. Чи вірите Ви у реалізацію завдань, вказаних в пункті 5. 

 Швидше так                                       Швидше ні              

Якщо «так» ― дайте відповідь на наступне запитання № 7. Якщо «ні» ― переходьте до запитання № 8. 

7. Яким є, на Вашу думку, основний ресурс громади для подальшого розвитку (лише ОДНА відповідь) 

           №                                        ресурс 

1 Вигідне географічне положення 

2 Хороша доступність до основних міст та ринків 

3 Корисні копалини на території громади 

4 Активність (підприємливість) мешканців громади 

5 Іноземні інвестори 

6 Місцеві підприємства і підприємці 

7 Вільні земельні ділянки у громаді 

8 Вільні промислові приміщення 

9 Цікаві туристичні об’єкти 

10 Приваблива природа 

11 Прогресивна та дієва місцева влада 

12 Ваш варіант 

 

Стать  1 ― чол.,   2 ― жін.. 

До 25 років 25-40 40-50 50-60 Понад 60 

1 2 3 4 5 

7.1. Рід занять  

Підприємець Найманий 

робітник 

Службовець Працівник 

бюджетної 

сфери 

Керівник Пенсіонер Безробітний 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Дякуємо! 

 


