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ВСТУП 

 

Дослідження рівня самоорганізації населення Сумської області 

проводилося Центром соціально-гуманітарних аспектів регіональних 

досліджень Сумського державного університету на замовлення громадської 

організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» в рамках 

Договору № 54.19.02-02.17.СП протягом березня-липня 2017 року серед 

дорослих жителів Сумської області. 

Мета дослідження – вивчення оцінок жителів Сумської області стосовно 

стану  та перспектив реформування місцевого самоврядування, а також рівня 

власної поінформованості щодо цих процесів та можливої власної участі у 

вирішенні основних проблем місцевої громади. 

Форма дослідження - опитування жителів області за допомогою 

напівзакритої анкети.  

Опитування репрезентативне серед дорослого населення області  з 

охопленням всіх районів. Відбір респондентів здійснювався на 2-ох етапах: на 

першому – з врахуванням географії, охоплення всіх районів області; на другому 

– з врахуванням соціально-демографічних показників респондентів.  

Дослідження проводилося у два етапи. На першому етапі було 

узгоджено технічне завдання, розроблені програма та інструментарій, 

сформовано вибірку з відбору респондентів. На другому етапі проведено 

польові роботи (збір інформації, вибракування анкет), комп'ютерна обробка, 

сформовані таблиці і підготовлено звіт.  

Всього в дослідженні взяло участь 1500 респондентів жителів Сумської 

області. Вибірка є репрезентативною. Теоретична похибка вибірки не 

перевищує 3%. 

Обробка анкет велася співробітниками Центру соціально-гуманітарних 

аспектів регіональних досліджень за допомогою програми «ОСA». 

Застосування даного програмного комплексу забезпечило можливість 

відстежити зв’язки і залежності за визначеними замовником параметрами.  
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Основна частина звіту включає аналіз отриманих результатів, 

структурований відповідно до поставлених завдань. Діаграми, що ілюструють 

окремі залежності і можуть бути основою більш детального опису окремих 

питань, наведені у Додатку 1. 

Виходячи із зазначеної мети, під час дослідження планувалося отримати 

відповіді на основоположні питання, що стосувалися: 

1. Оцінок населенням стосовно реформування місцевого 

самоврядування. 

2. Оцінок рівня власної поінформованості щодо реформи 

децентралізації влади в Україні. 

3. Виокремлення переваг від процесу децентралізації влади. 

4. Виокремлення небажаних впливів на процеси реформування для 

місцевого самоврядування. 

5. Визначення пріоритетної сфери діяльності, якою першочергово 

мають опікуватися новостворені територіальні громади. 

6. Оцінка власного досвіду участі у вирішенні основних проблем 

місцевої громади. 

7. Форми доручення громади до вирішення основних місцевих проблем. 

На основі обробки та аналізу отриманої інформації можна зробити такі 

висновки: 

1. Оцінки реформування місцевого самоврядування 

1.1. Отримані результати опитування показують досить високий рівень 

зацікавленості населення у процесах реформування самоврядування. Так, 

більшість опитаних (61,47%) вважають за необхідне реформувати місцеве 

самоврядування, заперечують таку необхідність 13,92%. Водночас досить 

значимими можна вважати і  24,61% (практично – кожен четвертий опитаний) 

тих, хто не зміг відповісти на питання, не зміг визначитися з оцінкою (Діаграма 

1). 
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Таким чином,  опитування свідчить як про високий рівень підтримки 

ідеї реформування місцевого самоврядування, так і про високий відсоток 

«непоінформованості» стосовно цього питання. 

 
 

При цьому підтримка ідеї реформування не визначається гендерними 

характеристиками населення та його віковим складом, адже розходження у 

позиціях опитаних чоловіків та жінок є мінімальними і знаходяться в межах 

похибки. А от рівень освіти опитаних можна вважати суттєвим чинником, що 

впливає на оцінки необхідності реформування МС, адже маємо чітку тенденцію 

зростання підтримки реформування зі зростанням рівня освіти.  

Так, на Діаграмі 1в відображено оцінки населення стосовно необхідності 

реформування місцевого самоврядування відповідно до освіти респондентів. Як 

бачимо, найвищий відсоток підтримки спостерігається серед населення з 

вищою освітою (66,9%).  Тоді як серед респондентів із середньою освітою цей  

відсоток є найнижчим (51,79%) (Діаграма 1в). 

Більше того, саме у групі опитаних з нижчим рівнем освіти виявлено 

більше тих, хто не вважає необхідним реформування місцевого 

самоврядування, і найбільші відсотки тих, хто не зміг дати олцінку по цьому 

питанню – практично кожен третій (32,44). 
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1.2. Наступне питання анкети стосувалось оцінок населенням власної 

поінформованості з даної проблематики.  Так, відповідаючи на запитання 

«Оцініть рівень своєї поінформованості щодо реформи децентралізації 

влади в Україні», опитувані мали можливість проранжувати рівень власної 

поінформованості відповідно до таких критеріїв: 

1) не поінформований(а), нічого не чув(ла) про це; 

2) майже не поінформований(а), чув(ла) про реформу, але її завдання, ідеї 

та принципи не відомі; 

3) дещо знаю про реформу але не зовсім орієнтуюся у її особливостях 

проведення; 

4) поінформований(а), знаю про завдання, принципи та реалізацію 

реформи, але не в повній мірі; 

5) добре поінформований, знаю основні завдання, мету, принципи та 

механізми реформи, її хід та реалізацію. 

Як бачимо з Діаграми 2,  рівень поінформованості населення області 

щодо процесів реформування є не надто високим. Так, більше третини питаних 

(38,53%) відзначають, що вони дещо знають про реформу; ще 25,43% - майже 

не поінформовані. Біля 11% опитаних зазначили, що взагалі не поінформовані і  

нічого не чули про це. І лише біля 24% опитаних вважають себе 
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поінформованими з питань реформування місцевого самоврядування (з них 

19,3% - оцінюють свій рівень поінформованості як достатній 

(«поінформований/на» і ще 4,84% - добре поінформовані). 

 
 Таким чином, зазначені результати підтверджують попередні показники і 

свідчать про загалом посередній рівень поінформованості населення стосовно 

реформування місцевого самоврядування.  

Результати опитування демонструють незначні, проте досить характерні 

особливості оцінок чоловіків та жінок. 
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Так, жінки частіше зазначають, що вони майже не поінформовані. І 

серед тих, хто вважає себе добре поінформованим з питань реформування МС 

(при загальних невисоких показниках) чоловіків виявлено майже вдвічі більше.  

А от рівень освіти ільш виражено впливає на оцінки власного рівня 

поінформованості населення щодо реформи децентралізації (Діаграма 2а). Чим 

нижче рівень освіти, тим більший відсоток цієї групи зазначає, що або зовсім не 

поінформовані (18,75%), або майже не поінформовані, чули про реформу, але її 

завдання, ідеї та принципи не відомі (33%). 

 

1.3. Серед переваг від процесу децентралізації влади опитані жителі 

області відзначають (Діаграма 3):  

зростання місцевих бюджетів та громадський контроль над їх видатковою 

частиною (32,97%); захист інтересів кожного мешканця громади (31,83%); 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування (27,05%); розвиток 

місцевої інфраструктури (25,64%); зміна системи управління і передача його на 
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місця (22,54%); розпорядження землями за межами населеного пункту 

(11,37%); дерегуляція дозволів та послуг (9,29%).  

При цьому 17,9% не змогли відповісти на запитання. 

 
Розподіл відповідей респондентів відповідно до рівня їх освіти 

відображено у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Які переваги Ви бачите від процесу децентралізації влади? 

 Середня Спеціальна Вища 

1) розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування; 

24,11 25,87 29,13 

2) зміна системи управління і передача його на 

місця; 

19,05 26,11 22,05 

3) зростання місцевих бюджетів та громадський 

контроль над їх видатковою частиною; 

25,00 31,00 37,86 

4) захист інтересів кожного мешканця громади; 28,57 34,03 32,04 

5) дерегуляція дозволів та послуг; 4,76 8,39 11,93 

6) розпорядження землями за межами населеного 

пункту; 

11,90 11,19 11,23 

7) розвиток місцевої інфраструктури 16,96 23,78 30,79 

8) інше 0,89 0,70 1,80 

9) важко відповісти 25,89 19,81 13,04 

 

1.4. Окреме питання анкети стосувалось оцінок небажаних впливів 

процесів реформування для місцевого самоврядування.  Як показують 

отримані результати, жодного чинника, який мав би критично важливий 

вплив, опитані жителі області не відзначають (Діаграма 4). Проте серед 

визначених варіантів на перше місце за значимістю (можна було зазначити 
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декілька позицій) опитані виносять опір чиновників (28,2%) та відсутність 

розуміння населенням доцільності проведення реформи (25,5%). 

        Досить важливим чинником впливу опитані вважають також  

неготовність населення перебрати на себе відповідальність за 

функціонування об’єднаних територіальних громад (24,09%), недостатню 

поінформованість населення про основні засади та принципи реформи 

місцевого самоврядування (23,42%), відсутність на місцях активістів та 

кваліфікованих спеціалістів, які б здатні були перебрати на себе управлінські 

рішення по впровадженню реформи (23,22%).  

 

      Близькі показники маємо і стосовно можливої недостатньої 

державної підтримки об’єднаних територіальних громад (21,94%) та 

побоювань, що децентралізація відбувається «зверху», централізовано, без 

урахування думки громади (19,58%). І на останнє місце за значимістю впливу 

опитані віднесли  недосконалість каналів зворотного зв’язку на рівні «держава 

– органи місцевого самоврядування – громада» (10,3%). 

11,64% не змогли відповісти на запитання. 
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 Суттєвих розходжень у позиціях опитаних чоловіків та жінок 

дослідження не виявило. А певні особливості відповідей опитаних чоловіків та 

жінок ілюструє Діаграма 4б. Саме чоловіки переважають серед тих,  хто вважає 

суттєвим небажаним чинником впливу  недосконалість каналів зворотного 

зв’язку на рівні «держава – органи місцевого самоврядування – громада».   

 

Відповіді респондентів стосовно небажаних впливів, які можуть мати 

процеси реформування для місцевого самоврядування відповідно до рівня 

освіти населення відзначені у таблиці 2.  

 Як бачимо, респонденти з вищою освітою частіше вказують на такі 

небажані впливи і ризики що можуть виникнути в процесі реформування 

місцевого самоврядування як неготовність населення перебрати на себе 

відповідальність за функціонування об’єднаних територіальних громад 

(25,21%), відсутність на місцях активістів та кваліфікованих спеціалістів, які б 

здатні були перебрати на себе управлінські рішення по впровадженню реформи 

(25%), недостатня поінформованість населення про основні засади та принципи 

реформи місцевого самоврядування (25,67%) та відсутність розуміння 

населенням доцільності проведення реформи (26,45%). 
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Таблиця 2. Які небажані впливи можуть мати процеси реформування 

для місцевого самоврядування? 
 

Середня 
Сер. 

спеціальна 
Вища 

1) неготовність населення перебрати на себе відповідальність за 

функціонування об’єднаних територіальних громад; 

22,92 23,13 25,21 

2) опір чиновників; 25,89 29,21 28,67 

3) децентралізація відбувається централізовано, без урахування 

думки громади; 

16,67 21,03 20,08 

4) відсутність на місцях активістів та кваліфікованих 

спеціалістів, які б здатні були перебрати на себе управлінські 

рішення по впровадженню реформи; 

18,45 23,83 25,07 

5) відсутність розуміння населенням доцільності проведення 

реформи; 

23,81 25,23 26,45 

6) недостатня поінформованість населення про основні засади та 

принципи реформи місцевого самоврядування; 

20,24 21,96 25,76 

7) недостатня державна підтримка об’єднаних територіальних 

громад; 

17,86 23,60 22,85 

8) недосконалість каналів зворотного зв’язку на рівні держава – 

органи місцевого самоврядування – громада 

6,85 11,92 10,94 

9) інше 0,89 0,93 1,11 

10) важко відповісти 18,15 11,21 8,86 

 

 1.5. Одним з завдань даного дослідження було вивчення очікувань 

населення щодо процесів децентралізації та визначення  пріоритетних 

сфер діяльності, якими першочергово мають опікуватися новостворені 

територіальні громади. 

На думку населення новостворені територіальні громади першочергово 

мають опікуватися такими сферами як (Діаграма 5): фінанси та бюджет 

(29,86%); благоустрій, екологія та розвиток територій (23,87%). 

Дещо нижчий пріоритет мають з точки зору опитаних такі сфери як 

охорона здоров’я (14,32%); освіта та виховання (13,92%); безпека 

(муніципальна варта) (5,58%); архітектура та будівництво (3,34%). 
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При цьому 6,72% опитаних не змогли відповісти на це питання анкети. 

Зазначимо, що чоловіки цілком очікувано частіше зазначають у якості 

пріоритетної сфери фінанси та бюджет, а жінки частіше зазначають такі сфери 

як благоустрій, екологія та розвиток територій, охорона здоров’я, освіта та 

виховання (Діаграма 5б). 
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Діаграма 5а ілюструє особливості оцінок представників різних вікових 

груп.  Так, опитані представники старшого покоління до пріоритетних сфер 

частіше відносять охорону здоров’я, тоді як населення працездатного віку – 

фінанси та бюджет (Діаграма 5а).  

 
 

1.6. Зазначені у попередніх пунктах, що стосувались можливих 

негативних впливів і ризиків,  високі відсотки таких позицій як неготовність 

населення перебрати на себе відповідальність за функціонування об’єднаних 

територіальних громад, а також відсутність на місцях активістів та 

кваліфікованих спеціалістів, які б здатні були перебрати на себе управлінські 

рішення по впровадженню реформи знаходять своєрідне підтвердження і 

пояснення у результатах відповідей на питання стосовно наявності у населення 

досвіду участі у вирішенні основних проблем місцевої громади.  

Так, опитування показує практичну відсутність у населення такого 

досвіду. Адже  майже 80% опитаних зазначили, що до цього часу не мали 
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досвіду участі у вирішенні проблем громади. І лише кожен п’ятий з опитаних 

(20,31%) зазначає, що має такий досвід  (Діаграма 6). 

 
 

Досить показовим можна вважати те, що серед опитаних жінок виявлено 

дещо менші відсотки тих, хто мають досвід участі у вирішенні основних 

проблем місцевої громади (10% проти 22,34% чоловіків). 

 

  
 Що стосується готовності долучитися до вирішення основних проблем 

місцевої громади, то результати опитування показують порівняно високий 

рівень потенційної активності – загалом біля 57% опитаних (Діаграма 7). Ця 

потенційна готовність стосується різних рівнів – від будинку до кварталу і 

цілого міста (села).  Зокрема опитані зазначають: 
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- готовий(а) брати участь у підготовці, прийнятті та впровадженні 

управлінських рішень на рівні будинкової громади (17,69%); 

- готовий(а) брати участь у підготовці, прийнятті та впровадженні 

управлінських рішень на рівні громади вулиці (18,29%); 

- готовий(а) брати участь у підготовці, прийнятті та впровадженні 

управлінських рішень на рівні громади кварталу (7,53%); 

- готовий(а) брати участь у підготовці, прийнятті та впровадженні 

управлінських рішень на рівні громади населеного пункту (13,11%); 

 При цьому 43,38%  опитаних жителів області зазначили позицію «не 

готовий(а), що певним чином підтверджує висловлені вище застороги і 

побоювання самих респондентів щодо можливих негативних впливів 

децентралізації. 

 
 

Суттєвих відмінностей у оцінках власної готовності долучитись до 

вирішення проблем громади представниками чоловічої та жіночої груп 

опитаних дослідження не виявило. Водночас зазначимо переважання цікаву 

тенденцію – чим «вище» рівень громади – від будинку до кварталу, вулиці та 
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населеного пункту загалом, тим більшими є відсотки чоловіків, що 

підтверджують готовність працювати  (Діаграма 7б). А на рівні будинку та 

кварталу серед потенційних активістів переважають жінки.  

 
 

На думку опитаних ефективному реформуванню місцевого 

самоврядування та самоорганізації членів громади сприяло (Діаграма 8): 

- усвідомлення громадянами необхідності долучитися до життя власної 

громади та активна участь у її функціонуванні (29,19%); 

- збільшення грошових надходжень з державного бюджету на потреби 

громади (25,89%) 

- наявність лідера, на якого можна було б покласти відповідальність за 

прийняття та впровадження рішень щодо життя громади (21,65%); 

- залучення якомога більшої кількості членів громади до прийняття 

рішень щодо функціонування власної громади (19,3%); 

- участь шляхом виконання певних робіт, повноважень, 

співфінансування, спільної власності та спільної відповідальності 

членів громади (18,83%); 
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- системна комунікація громади з представниками влади різних рівнів 

(17,28%); 

- представництво членів громади у владних інституціях (12,64%); 

- не думаю, що реформа місцевого самоврядування буде ефективною 

(8,81%). 

Не змогли відповісти (15,27%) опитаних. 

 
 

Жінки значно частіше вважають, що ефективному реформуванню 

місцевого самоврядування та самоорганізації членів громади сприяло б 

усвідомлення громадянами необхідності долучитися до життя власної громади 

та активна участь у її функціонуванні (31,71% проти 25,26% чоловіків), 

збільшення грошових надходжень з державного бюджету на потреби громади 

(28,51% проти 21,82% чоловіків). Частіше жінки вказують і на необхідність  

лідера, на якого можна було б покласти відповідальність за прийняття та 

впровадження рішень щодо життя громади (23,2% проти 19,24% чоловіків). 

Тоді як чоловіки частіше вважають, що ефективному реформуванню місцевого 
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самоврядування та самоорганізації членів громади сприяло б  учасництво 

шляхом виконання певних робіт, повноважень, співфінансування, спільної 

власності та спільної відповідальності членів громади, а також системна 

комунікація громади з представниками влади різних рівнів (Діаграма 8а). 

Заслуговує на увагу і переважання чоловіків серед тих респондентів, які 

не змогли визначитись по цьому питанню (17,35% проти 13,92%жінок).  

 
 

Окреме питання анкети стосувалось оцінки населенням рівня 

висвітлення даної проблематики у ЗМІ.  

Так, відповідаючи на питання «Які джерела інформації на Вашу думку, 

найбільше приділяють уваги висвітленню процесу децентралізації влади, 

опитані більш високо оцінили активність електронних ЗМІ – телебачення та 

Інтернету. При цьому можна допустити, що така оцінка визначається не значно 

лише відповідним контентом, а ще й більшою поширеністю та доступністю цих 

засобів інформування.  
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 Так, на думку опитаних, найбільше приділяють уваги щодо 

висвітлення процесу децентралізації влади: телебачення (65,43%) та 

інтернет-платформи (37,46%). Меншою мірою - місцеві друковані видання 

(25,49%), радіо (18,29%) та республіканські друковані видання (6,12%) 

(Діаграма 9) 

 

 
 

В даному контексті отримані результати свідчать і про наявність 

потенційних проблем. Адже мова йде про висвітлення процесу децентралізації, 

який зачіпає, стосується  перш за все безпосередніх процесів  у житті 

конкретних громад. Тому бажаною була б більша активність саме місцевих 

ЗМІ, які могли б виступити і таким необхідним ресурсом налагодження 

комунікації громади з представниками влади.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проведене опитування свідчить про досить високий рівень 

потенційної підтримки населенням ідеї реформування місцевого 

самоврядування. Проте на даному етапі говоримо саме про потенційну 

підтримку, оскільки одночасно виявлено і досить  високі відсотки 

«непоінформованості» населення стосовно цього питання. Тому можемо 

говорити, що реформування поки сприймається скоріше як ідея, а не як 

реальний процес. 

2. Більш детальний аналіз отриманих результатів дозволяє зробити 

висновок, що зазначений досить високий показник позитивного сприйняття 

процесів реформування не може сприйматись однозначно, оскільки він 

відображає скоріше загальне бачення і загальну налаштованість, а не глибоке 

розуміння процесів, про що свідчить аналіз оцінок респондентами власної 

поінформованості з цього питання  . 

3. Оцінки населенням потенційних переваг від процесу 

децентралізації влади також треба аналізувати з врахуванням вказаного 

низького рівня поінформованості. Оскільки ці оцінки, скоріше всього, 

відображають певні очікування, а не співвіднесення реальних процесів з 

реальними населення відзначають. 

4. На цьому фоні більш детального вивчення вимагають і оцінки 

населенням небажаних впливів процесів реформування для місцевого 

самоврядування.  Як показують отримані результати, жодного чинника, який 

мав би критично важливий вплив, опитані жителі області не відзначають. Проте 

серед визначених варіантів на перше місце за значимістю  опитані виносять 

опір чиновників (28,2%) та відсутність розуміння населенням доцільності 

проведення реформи (25,5%). А ці чинник (і розуміння населенням їх 

значимості, зокрема) є  досить суттєвими як для сприйняття реформ, так і для їх 

успішної реалізації. 
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5. Зазначені застороги і негативні впливи дозволяють бути і більш 

обережними у сприйнятті оцінок населенням рівня власної готовності до участі 

у житті громади на різному рівні. Так, опитування показує, що цей рівень  є 

досить високим - біля 57% опитаних потенційно готові брати участь у 

розробленні та впровадженні управлінських рішень для громади різних рівнів – 

від будинку до кварталу і цілого міста (села). Проте зазначений самими 

опитаними низький рівень розуміння суті реформування та визначені ними 

пріоритети в очікуваннях підштовхують скоріше до висновку, що така 

активність реально може бути значно нижчою та залишитись виключно на рівні 

її декларування.  

6. Для активізації населення на місцях важливими є і отримані 

результати стосовно можливого зосередження такої потенційної активності. 

Так, чим «вище» рівень громади – від будинку до кварталу, вулиці та 

населеного пункту загалом, тим більшими є відсотки чоловіків, що 

підтверджують готовність працювати. Адже жінки частіше готові вкладати свої 

зусилля переважно на рівні будинку і вулиці.  

7. Одним з основних і значимих висновків за результатами проведеного 

дослідження можна вважати високий рівень розуміння населенням важливості 

усвідомлення громадянами необхідності долучитися до життя власної громади 

та активної участі у її функціонуванні (біля 30%). Адже цей чинник опитані 

відзначають і як умову успіху реформ, і його відсутність - як одну з найбільших 

засторог чи небажаних впливів у процесі децентралізації. А з врахуванням 

зазначених вище очікувань та показників власної потенційної активності можна 

робити висновок і щодо достатніх в цілому внутрішніх ресурсів всередині 

громад для підтримки реформ. 

 


