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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР:____с.,____рис., ______ табл.,____ джерела. 

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, РЕЄСТРАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, ЛІЦЕНЗІЙНІ 

ПОСЛУГ, ЯКІСТЬ, ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ПРОБЛЕМИ МІСТА, , СТРАТЕГІЯ 

РОЗВИТКУ. 

Дослідження проводилося Сумським державним університетом протягом 

червня-листопада 2018 року серед жителів м. Суми. 

Об’єкт дослідження - якість надання послуг для населення міста Суми. 

Мета дослідження - сформувати інформаційно-аналітичне підґрунтя для 

проведення регулярного моніторингу якості надання послуг з боку адміністративно-

господарських закладів всіх форм власності в місті Суми в контексті розроблення 

Стратегії міста Суми на період до 2027 року. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:  

– дослідити та узагальнити громадську думку мешканців міста Суми щодо 

ступеня дотримання принципів законності та юридичної визначеності при наданні 

послуг адміністративно-господарськими закладами всіх форм власності;  

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо діяльності Центрів 

надання адміністративних послуг: зручності для суб’єктів звернень, доступності 

інформації тощо; узагальнити пропозиції мешканців міста Суми щодо підвищення 

ефективності роботи Центрів надання адміністративних послуг; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості житлово-

комунальних послуг, частоти та об’єкта звернення населення за цими послугами, 

реальної потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції мешканців 

щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення їх 

переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості послуг із 

захисту правопорядку, особистої безпеки (в тому числі тих, які надаються 
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Національною поліцією України), частоти та об’єкта звернення населення за цими 

послугами, реальної потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції 

мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності 

розширення/зменшення їх переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості соціальних 

послуг населенню, які надаються центрами соціальних служб та соціального 

обслуговування (інформаційних, психологічної підтримки, соціально-медичних, 

соціально-економічних), Департаментом соціального захисту населення Сумської 

міської ради, Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради (Управлінням обліку, розподілу та приватизації житла), відділом у справах 

сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, службою у справах дітей Сумської 

міської ради, частоти та об’єкта звернення населення за цими послугами, реальної 

потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції мешканців щодо 

підвищення якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення їх 

переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості послуг зі 

сприяння працевлаштуванню, освіті дорослих, духовному та культурному 

самовиявленню (в тому числі тих, які надаються Державною службою зайнятості, 

публічними бібліотеками, закладами культури тощо), частоти звернення населення 

за цими послугами, реальної потреби населення у цих послугах, узагальнити 

пропозиції мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності 

розширення/зменшення їх переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості послуг із 

захисту прав споживачів, довкілля, інтелектуальної власності, безпеки від 

бездомних тварин тощо, частоти звернення населення за цими послугами, реальної 

потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції мешканців щодо 

підвищення якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення їх 

переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості надання 

реєстраційних та ліцензійних послуг населенню, частоти звернення населення за 



 6 

цими послугами, реальної потреби населення у цих послугах, узагальнити 

пропозиції мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності 

розширення/зменшення їх переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості надання 

інформаційно-комунікаційних послуг населенню, частоти звернення населення за 

цими послугами, реальної потреби населення у цих послугах, узагальнити 

пропозиції мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності 

розширення/зменшення їх переліку; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо ефективності 

функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання 

послуг для населення, засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших 

засобів зв’язку), узагальнити пропозиції мешканців міста Суми щодо підвищення 

рівня цифровізації при наданні послуг; 

– дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо ефективності 

зворотного зв’язку відповідальних посадових осіб за надання послуг для населення 

(облаштування скриньки для зауважень і пропозицій щодо якості надання послуг, 

проведення щорічного аналізу зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів), 

дотримання посадовими особами графіку прийому громадян, рівень оперативності 

та неупередженості їх дій; 

– дослідити та узагальнити пропозиції мешканців міста Суми щодо 

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються 

для отримання послуг; 

– оцінити частоту та зміст порушень принципів захищеності персональних 

даних, рівності перед законом та неупередженості при отриманні послуг 

мешканцями міста Суми.  

Метод дослідження – заочне опитування (переважно – за допомогою Google 

форми, а для певних груп респондентів (літні люди) – заочне роздавальне 

анкетування), за типом дослідницьких завдань – стандартизоване, за рівнем 

компетентності респондентів – масове, за ідентифікацією респондентів – анонімне, з 
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квотною вибіркою, репрезентативною для міста в цілому (врахування базових 

соціально-демографічних показників). 

Дослідження проводилося у два етапи. На першому етапі було розроблена 

програму дослідження, визначено методологію та інструментарій, розроблено 

анкету, сформовано вимоги до вибірки респондентів, проведений необхідний 

інструктаж інтерв’юерів для опитування літніх людей шляхом заочного 

роздавального анкетування. На другому етапі проведено польові роботи (збір 

інформації, вибірковий контроль, вибракування анкет), комп'ютерна обробка, 

сформовані таблиці і підготовлено звіт.  

Розроблена анкета наведена в Додатку А. Анкета була розміщена на інтернет-

порталі https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rozrobka-stratehii-rozvytku/11536-anketa-

opituvannya-vizmi-uchast-v-rozrobtsi-strategiji-rozvitku-mista-sumi.html, де 

респонденти могли вводити свої відповіді. 

Всього в дослідженні прийняло участь 2322 респондентів з числа жителів 

міста Суми. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3%. Біля 5% респондентів – 

жителів міста з числа літніх людей, кому роздавалась анкета, відмовилися 

відповідати на питання. Обробка анкет здійснювалася співробітниками Сумського 

державного університету.  

Результати дослідження можуть бути використані органами місцевого 

самоврядування при розробці Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року та 

реалізації програм соціально-економічного розвитку міста Суми.  

 

Умови одержання звіту: за договором. Вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, м. 

Суми, Україна, тел. +380542334049. 
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень 

 

 

ЦНАП Центр надання адміністративних послуг 

ЖКГ Житлово-комунальне господарство 

ОСББ Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

ЖЕК Житлово-експлуатаційна контора 

ЖБК Житлово-будівельний кооператив 

БК Будинковий комітет 
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ВСТУП 

Політика держави, спрямована на підтримку євроінтеграційних процесів, 

передбачає підвищення конкурентоспроможності української економіки, 

забезпечення сталого розвитку територіальних громад через децентралізацію влади, 

перетворення суб’єктів місцевого самоврядування в реальних агентів позитивних 

змін. В державі реалізуються масштабні заходи, спрямовані на підвищення 

самодостатності регіонів. 

Однак глобальні економічні зміни, нагальна потреба зміни векторів взаємодії 

у міжнародному форматі з врахуванням тенденцій Стратегії соціально-економічного 

розвитку Європейського Союзу на період до 2027 року та Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», вимагає радикальних змін у підходах до здійснення економічної 

діяльності, переходу до впровадження управління якістю в усіх сферах місцевого 

розвитку. 

Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року ставить перед собою важливе 

завдання – перетворити Суми в місто, де буде працювати добре налагоджена 

інфраструктура з надання послуг населенню відповідно до Європейських вимог. 

Розвиток і вдосконалення існуючого механізму надання послуг забезпечити 

комфортні умови для ведення справ, бізнесу та вирішення особистих питань.  

Свідомий підхід до оцінки якості надання послуг населенню та виявлення 

важливих проблем для мешканців міста Суми спонукає до консолідації зусиль усієї 

громади на їх подолання.  

Виходячи з зазначених позицій були сформульовані основні гіпотези 

дослідження та вибудована його загальна логіка.  

Відповідність питань анкети технічним завданням проекту представлено в 

таблиці. 
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Таблиця - Співставлення блоків дослідження та питань анкети 

№ 

п/п 
Завдання дослідження 

№ питання 

в анкеті 

1 дослідити та узагальнити громадську думку мешканців міста 

Суми щодо ступеня дотримання принципів законності та 

юридичної визначеності при наданні послуг адміністративно-

господарськими закладами всіх форм власності; 

42,50, 54, 57, 

61, 69, 80,85 

2 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо 

діяльності Центрів надання адміністративних послуг: зручності 

для суб’єктів звернень, доступності інформації тощо; 

узагальнити пропозиції мешканців міста Суми щодо 

підвищення ефективності роботи Центрів надання 

адміністративних послуг; 

41,42, 96 

3 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

житлово-комунальних послуг, частоти та об’єкта звернення 

населення за цими послугами, реальної потреби населення у цих 

послугах, узагальнити пропозиції мешканців щодо підвищення 

якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення 

їх переліку; 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

49, 50, 96 

4 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

послуг із захисту правопорядку, особистої безпеки (в тому числі 

тих, які надаються Національною поліцією України), частоти та 

об’єкта звернення населення за цими послугами, реальної 

потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції 

мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, 

доцільності розширення/зменшення їх переліку; 

51, 52, 53, 

54, 55, 56, 

57, 58, 59, 96 

5 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

соціальних послуг населенню, які надаються центрами 

соціальних служб та соціального обслуговування 

(інформаційних, психологічної підтримки, соціально-медичних, 

соціально-економічних), Департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради, Департаментом забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради (Управлінням обліку, 

60, 61, 62, 

63, 64, 65, 96 
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розподілу та приватизації житла), відділом у справах сім’ї, 

молоді та спорту Сумської міської ради, службою у справах 

дітей Сумської міської ради, частоти та об’єкта звернення 

населення за цими послугами, реальної потреби населення у цих 

послугах, узагальнити пропозиції мешканців щодо підвищення 

якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення 

їх переліку; 

6 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

послуг зі сприяння працевлаштуванню, освіті дорослих, 

духовному та культурному самовиявленню (в тому числі тих, 

які надаються Державною службою зайнятості, публічними 

бібліотеками, закладами культури тощо), частоти звернення 

населення за цими послугами, реальної потреби населення у цих 

послугах, узагальнити пропозиції мешканців щодо підвищення 

якості надання цих послуг, доцільності розширення/зменшення 

їх переліку; 

66, 67, 68, 

69, 70, 71, 

72, 73, 96 

7 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

послуг із захисту прав споживачів, довкілля, інтелектуальної 

власності, безпеки від бездомних тварин тощо, частоти 

звернення населення за цими послугами, реальної потреби 

населення у цих послугах, узагальнити пропозиції мешканців 

щодо підвищення якості надання цих послуг, доцільності 

розширення/зменшення їх переліку; 

74, 75, 76, 

77, 78, 79, 

80, 81, 96 

8 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

надання реєстраційних та ліцензійних послуг населенню, 

частоти звернення населення за цими послугами, реальної 

потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції 

мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, 

доцільності розширення/зменшення їх переліку; 

82, 83, 84, 

85, 86, 96 

9 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо якості 

надання інформаційно-комунікаційних послуг населенню, 

частоти звернення населення за цими послугами, реальної 

потреби населення у цих послугах, узагальнити пропозиції 

мешканців щодо підвищення якості надання цих послуг, 

87, 88, 89, 

90, 96 
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доцільності розширення/зменшення їх переліку; 

10 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо 

ефективності функціонування веб-сайтів, на яких розміщується 

інформація про порядок надання послуг для населення, засобів 

телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів 

зв’язку), узагальнити пропозиції мешканців міста Суми щодо 

підвищення рівня цифровізації при наданні послуг; 

91, 96 

11 дослідити громадську думку мешканців міста Суми щодо 

ефективності зворотного зв’язку відповідальних посадових осіб 

за надання послуг для населення (облаштування скриньки для 

зауважень і пропозицій щодо якості надання послуг, проведення 

щорічного аналізу зауважень і пропозицій, вжиття відповідних 

заходів), дотримання посадовими особами графіку прийому 

громадян, рівень оперативності та неупередженості їх дій; 

92 

12 дослідити та узагальнити пропозиції мешканців міста Суми 

щодо раціональної мінімізації кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для отримання послуг; 

95 

13 оцінити частоту та зміст порушень принципів захищеності 

персональних даних, рівності перед законом та неупередженості 

при отриманні послуг мешканцями міста Суми. 

93, 94 
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1. Соціально-демографічні характеристики опитаних громадян 

Всього в дослідженні взяло участь близько 2322 респондентів з числа жителів 

міста Суми. В процесі дослідження (в межах параметрів вибірки) опитування 

пройшли 56,06% жінок та 43,94% чоловіків. Графічно гендерну структуру 

респондентів подано на рисунку 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Гендерна структура респондентів, % 

 

Вік респондентів коливається в межах від 14 років до 61 року і старше та 

відображає всі категорії жителів міста Суми, що мають права, передбачені 

Конституцією України, можуть самостійно приймати рішення та нести за це 

відповідальність. 

В структурі опитаного населення молодь віком 14-17 років складає 6,37%, 

населення у віці 18-24 роки – 10,01 %, у віці 25-45 років – 38,37 %, у віці 46-61 років 

– 24,67 %, у віці 61 рік і старше – 20,59 %  (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Вікова структура респондентів, % 

 

В структурі опитаного населення категорія мешканців, які мають повну вищу 

освіту, складає 41,11 %, що мають середню спеціальну освіту – 23,76 %, неповну 

вищу освіту – 22,44 %; загальну середню освіту – 8,12 %. Таким чином, найбільш 

свідомими з точки зору виявлення своїй громадської позиції та готовими долучатися 

до розвитку свого міста виявилися мешканці з вищою освітою. Достатньо вагомою є 

участь в анкетуванні осіб, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, - 4,57% 

респондентів. Це вказує на те, що освітянська та наукова спільнота міста Суми, яка 

шляхом активної участі в анкетуванні підтвердила свою готовність згуртуватися 

навколо ідеї сталого розвитку міста, може стати провідником моделі 

партисипативного місцевого врядування, реальними агентами позитивних змін в 

місті. Графічно структуру респондентів за рівнями освіти подано на рисунку 1.3. 

 



 16 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура респондентів за рівнями освіти, % 

 

Із загальної чисельності громадян, які пройшли опитування, майже 29% 

складають працівники бюджетних організацій; 13,19% – особи, які навчаються 

(училище, коледж, університет); 20,75% – наймані працівники фірм, підприємств, 

установ; 16,35 % – пенсіонери; 2,68 % – держслужбовці; 4,88 % – бізнесмени; 

10,24% – пенсіонери, які працюють. Решту складають військовослужбовці та 

працівники органів захисту правопорядку (0,44%), особи, які ведуть 

домогосподарство (1,01 %) та безробітні (1,85 %). 

Структуру вибіркової сукупності за родом занять (соціальним статусом 

респондентів) демонструє рисунок 1.4, а більш детально, з диференціацією за 

віковою ознакою, – таблиця 1.1. 
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Рисунок 1.4 – Представлення респондентів за сферами зайнятості, % 

 

Таблиця 1.1.– Представлення респондентів за сферами зайнятості з диференціацією 

за віковою ознакою, % 

Рід зайнятості (соціальний 

статус) респондентів 

Вік 

Всього 14 – 17 

років 

18 - 24 

років 

25 - 45 

років 

46 - 60 

років 

61 рік     

і старше 

 бізнесмен (підприємець) 4.83 4.41 2.17 12.83 0.64 4.88 

працівник (ця) бюджетної 

організації 
0.69 9.25 47.03 36.54 2.78 28.62 

Держслужбовець 0.69 2.20 4.46 2.67 0.21 2.68 

найманий працівник (фірма, 

підприємство, установа тощо) 
0.69 3.52 40.96 18.72 0.00 20.75 

Безробітний 8.97 7.05 0.80 0.71 0.43 1.85 

Пенсіонер 0.00 0.44 0.00 10.87 66.24 16.35 

пенсіонер і працює 0.69 0.44 0.11 16.40 29.49 10.24 

особа, що навчається (училище, 

коледж, університет, інше) 
83.45 70.48 1.83 0.53 0.00 13.19 

особа, що веде домашнє 

господарство (включно з 

відпусткою по догляду за 

дитиною) 

0.00 1.32 2.06 0.36 0.00 1.01 

Військовослужбовець 0.00 0.88 0.23 0.36 0.21 0.31 

працівник органів захисту 

правопорядку 
0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.13 
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2. Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Станом на початок 2018р. в Україні функціонувало 746 ЦНАП, 454 з яких 

утворено районними державними адміністраціями, 292 – органами місцевого 

самоврядування.1 

Важливим аспектом надання послуг населення ЦНАПом є наявність джерел 

інформаційного забезпечення щодо формату організації їх роботи. За результатами 

анкетування мешканців міста Суми можна зробити наступні висновки: блок анкети 

який стосувався джерел, з яких опитані отримують більшу частину інформації, 

включав декілька позицій. При цьому Рисунок 2.1, що  ілюструє отримані 

результати опитування, чітко підтверджує, що лідируюча позиція належить сайту 

ЦНАП і становить 37,81%.  

Другу позицію за значимістю поділяють інші шляхи отримання інформації: за 

телефоном (28,55%) та на рецепції в ЦНАП (16,98%).Близькими за показниками є 

також споріднені (за тематикою інформації) джерела: веб-сайт міської ради (6,72%); 

безпосереднє отримання інформації від спеціалістів апарату міської влади (2,45%) 

та інше (5,67%) (рисунок 2.1). 

 

                                         

1 1 Звіт про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг за 2017 рік. Інформація подана станом на 

01.01.2018 згідно звіту МЕРТ. Єдиний державний портал адміністративних послуг [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://poslugy.gov.ua/info/news/207/details 
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Рисунок 2.1 – Структура джерел інформації для мешканців м. Суми щодо 

актуальних адміністративних послуг, % 

 

Закономірним є те, що молоді респонденти частіше схиляються до пошуку на 

сайті ЦНАП; покоління віком від 46 до 60 років більшою мірою отримує 

інформацію на рецепції ЦНАП (44,24%), старше покоління (від 61 року) отримує 

інформацію, як правило, за телефоном (91,11%) (таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1 - Вибір джерела інформації щодо надання адміністративних послуг 

окремими віковими групами респондентів, % 

Джерела інформації щодо 

надання адміністративних 

послуг 

Вік  

Всього 14 – 17 18 – 24 25 - 45 46 – 60 61 і 

старше 

сайт ЦНАП 26.02 38.16 68.57 22.66 1.95 37.81 

телефон ЦНАП 13.82 16.43 4.67 21.22 91.11 28.55 

рецепція в ЦНАП 17.07 9.66 9.00 44.24 2.17 16.98 

консультація спеціалістів 

апарату міської ради 

7.32 3.86 1.87 2.34 1.74 2.45 

стенди, інформаційні картки 

в ЦНАП; 

3.25 3.38 2.34 1.08 0.65 1.82 

веб-сайті міської ради 16.26 17.39 7.13 4.86 0.87 6.72 

Інше 16.26 11.11 6.43 3.60 1.52 5.67 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

на сайті 
ЦНАПу

за 
телефоном

на рецепції в 
ЦНАП

на веб-сайті 
міської ради

інше від 
спеціаліста 

апарату 
міської ради

37.81%

28.55%

16.98%

6.72%
5.67%

2.45%



 20 

Виходячи з відсоткового співвідношення найбільш затребуваних джерел 

інформації щодо існуючих адміністративних послуг для населення, для подальшої 

ефективної роботи обов’язковим є підтримання сайту ЦНАП у робочому режимі та 

оновлення контенту з метою актуалізації інформації. З метою забезпечення 

комфорту та своєчасного отримання інформації щодо адміністративних послуг 

респондентами старшої вікової групи (від 61 року) необхідною є постійно 

функціонуюча та доступна у визначений час гаряча телефонна лінія, оскільки це є 

практично основним джерелом інформації для зазначеної вікової категорії 

мешканців міста (91,11%). 

Результати опитування також демонструють певну залежність вибору джерела 

інформації від рівня освіти опитаних. Так, респонденти з вищою освітою та такі, що 

мають науковий ступінь, інформацію про перелік документів необхідних для 

вирішення питання у ЦНАП частіше отримують на сайті ЦНАП (47,42% та 43,87%); 

з неповною вищою та середньою спеціальною освітою за телефоном (52,73% та 

35,73% відповідно) або на рецепції ЦНАП (3,43% та 26,36% відповідно). Таким 

чином, найбільш затребуваними джерелами інформації є сайт ЦНАПу та телефонна 

лінія (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Варіанти вибору джерел інформації щодо отримання 

адміністративних послуг в залежності від рівня освіти опитаних, % 
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Рисунок 2.3 - Перелік альтернативних джерел інформації щодо отримання 

адміністративних послуг, %  
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Таблиця 2.3 - Перелік альтернативних джерел інформації щодо отримання 

адміністративних послуг, %  

Вибір альтернативних джерел інформації 

різними віковими групами (роки) 

Вік 

14-17 18-24 25-45  46-60  61 і старше 

на сайті Сумської міської ради; 

5,51 5,20 4,75 4,80 1,47 

через місцеві газети; 
2,36 6,94 2,38 4,00 2,94 

через проводове та FM радіо; 
2,36 1,16 1,73 2,80 4,41 

через місцеве телебачення; 
0,00 1,16 1,30 17,20 3,68 

запитую у знайомих; 
3,15 2,31 0,86 2,00 35,29 

телефоную у довідкове бюро (служба 15-80); 
0,00 0,58 0,22 0,00 0,00 

у соціальних мережах; 
3,15 7,51 6,70 2,00 0,74 

у мережі інтернет. 
12,60 11,56 12,74 5,60 1,47 

 

Актуальною проблемою нинішнього етапу реформування сфери 

адміністративних послуг є неналежна якість надання інформації щодо 

адміністративних послуг громадянам.  

Згідно результатів проведеного дослідження, якість надання послуг була 

оцінена лише 34% респондентів, а 66% опитаних взагалі не звертались за послугами 

ЦНАП. При цьому висловлені оцінки є не надто високими: в середньому за видами 

послуг трохи більше 2% опитаних громадян оцінюють якість надання 

адміністративних послуг як «дуже добре». Близько 14% респондентів дали оцінку 

«вище середнього»; 10% – «нижче середнього»/задовільну; 8% – «погано» та 

близько 66% - дуже погано (рисунок 2.4.1). 

Тому роботу над покращення системи надання адміністративних послуг 

системою ЦНАП можна вважати досить актуальною. 
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Рисунок 2.4.1 - Оцінка якості роботи ЦНАП за видами наданих послуг, % 
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Однак слід відзначити і позитивну тенденцію. У 2018 р. серед тих, кому 

доводилося особисто звертатися до органів за певними адміністративними 

послугами (у даному випадку ця група опитаних взята за 100%), задоволені та дали 

оцінку «вище середнього» –38,9%, незадоволені наданими послугами з оцінкою 

«дуже погано» - близько 2%; оцінку «нижче середнього» надали 35,6%. 

Рівень задоволеності громадян обслуговуванням з надання конкретних послуг 

ЦНАП свідчить про їхнє неоднозначне ставлення до роботи відповідних підрозділів. 

Зокрема, підрозділи з вирішення екологічних, санітарно-ветеринарних питань, 

питань з підприємницької діяльності найчастіше згадувалися серед тих, роботою 

яких громадяни незадоволені (12%).  

Незначний рівень задоволення якістю наданих адміністративних послуг 

відслідковується серед поширених і найбільш затребуваних видів послуг, як 

отримання паспорта громадянина, послуг з містобудування і архітектури, охорони 

праці, дорожнього руху і транспортних засобів, які отримали оцінку «вище 

середнього» лише 10% та «дуже добре» - 2,5% (рис 2.4.2). 
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Рисунок 2.4.2 - Оцінка якості роботи ЦНАП за видами наданих послуг, % 
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Не можна виключати той факт, що оцінка якості окремих видів послуг 

корелює з рівнем задоволення мешканців організацією та процедурою надання 

послуг відповідними структурними підрозділами ЦНАП.  

Узагальнено рівень задоволеності обслуговування опитаних мешканців за 

ознаками доступності інформації, зручності графіку роботи, витраченого часу та 

місця розташування наведено на рисунку 2.5.1. 

Зазначимо, що лише 7% респондентів взагалі не користувались послугами 

ЦНАП, що робить результати опитування досить об’єктивними. Зазначимо, що 

високу оцінку «дуже добре» організації роботи та якості обслуговування клієнтів 

ЦНАП дали 17% респондентів; оцінку «вище середнього» - 39 %.  

Показовим є відсоток опитаних, які дали оцінку «нижче середнього» (32%); з 

іншого боку, незадоволеними за підсумками обслуговування та зазначили рівень 

обслуговування як «дуже погано» лише 2% респондентів. 
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Рисунок 2.5.1 - Оцінка рівня задоволеності якістю обслуговування ЦНАП, % 
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Рисунок 2.5.2 - Оцінка рівня задоволеності якістю обслуговування ЦНАП, % 
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Слід зазначити, що за кожним з критеріїв (доступність інформації на сайті та 

зручність користування, комплекс надання послуг, неупередженість працівників, 

культура обслуговування та компетентність працівників, оперативність вирішення 

питань тощо) оцінювання якості обслуговування клієнтів – отримувачів 

адміністративних послуг - відсотки розподілилися приблизно однаково: 

- дуже добре – 16 - 7%; 

- вище середнього – 40-41%; 

- нижче середнього – близько 33%; 

- дуже погано – близько 2%. 

Забезпечення моніторингу якості надання адміністративних послу на 

постійній основі безперечно дозволить усунути існуючі недоліки в роботі ЦНАП.  

При цьому результати опитування та їх обробка дозволяють визначити 

наступні першочергові заходи, спрямовані на поліпшення якості обслуговування 

споживачів адміністративних послуг: 

- постійне інформування мешканців різними каналами зв’язку з громадськістю 

щодо особливості надання спектру адміністративних послуг;  

- забезпечення якісного рівня консультування громадян з питань надання 

адміністративних послуг; 

- проведення регулярного аналізу зауважень і пропозицій суб’єктів звернень 

щодо якості надання адміністративних послуг; 

- запровадження послуг виїзних адміністраторів для надання послуг людям з 

особливими потребами; 

- проведення за необхідністю навчання працівників ЦНАП з питань культури 

обслуговування громадян з урахуванням специфіки сприйняття інформації 

різних категорій отримувачів адміністративних послуг. Останнє базується на 

суттєвій варіації наданих оцінок якості обслуговування ЦНАП респондентів, 

які представляють населення міста у різних сферах зайнятості (Додаток Б). З 

іншого боку, оцінки респондентів з різним рівнем освіти диференціюються 

несуттєво (Додаток В). 
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3. Дослідження якості послуг, що надаються ЖКГ 

 

З метою визначення ефективності роботи житлово-комунального господарства 

(ЖКГ) у м. Суми в ході підготовки дослідження до анкети було включено блок 

питань, що спрямовані на визначення кола проблем, притаманних сфері ЖКГ.  

Аналіз результатів опитування у частині структур, що надають цього роду 

послуги, показує, що переважна більшість респондентів  (75,95%) користуються 

послугами житлово-експлуатаційних контор (ЖЕК); друга позиція належить 

мешканцям, які користуються послугами ОСББ (об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків) - 9,45%; третю позицію обіймають житлово-будівельні 

кооперативи -3,71% і будинкові комітети - 2,36%. На жаль, 8,53% опитаних 

мешканців взагалі не володіє інформацією щодо установи, яка обслуговує їх 

будинок, що, передусім свідчить про неякісне інформування мешканців даних 

будинків, а також можливу відсутність юридично узгодженого договору на 

обслуговування між мешканцями та організацією, яка надає послуги з 

обслуговування ЖКГ (рисунок 3.1). Крім того, така ситуація є додатковим 

свідченням і недостатнього рівня відповідальності самих мешканців та відсутності 

реального інтересу до питань обслуговування їх будинків. 
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Рисунок 3.1 – Організації, що здійснюють управління будинками у м. Суми, % 
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Таблиця 3.1 - Організації, що здійснюють управління будинком за районами 

мешкання респондентів,% 

Організація, що здійснює 

управління будинком, за районами 

міста 

Організації 
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Баси 17.65 35.29 17.65 5.88 23.53 

Хіммістечко 3.57 78.57 5.71 1.43 10.71 

вул. Харківська (вул. С. Табали, СКД) 
2.43 86.46 3.47 2.08 5.56 

вул. Прокоф’єва 3.87 54.14 28.18 1.66 12.15 

8-10 мікрорайон 5.33 74.56 12.43 1.78 5.92 

12 мікрорайон 1.71 93.45 2.85 0.57 1.42 

вул. Харківська (Виставковий центр, 

ТЦ «Мануфактура») 
5.71 62.86 17.14 2.86 11.43 

Центр (вул. Набережна, Іллінська, 

Ринок) 
2.38 44.05 15.48 3.57 34.52 

вул. Петропавлівська 2.33 72.09 11.63 9.30 4.65 

вул. Г. Кондратьєва (Аеропорт) 11.48 59.02 4.92 6.56 18.03 

вул. Роменська 6.92 63.85 10.77 0.77 17.69 

район Автовокзалу (вул. С. Бандери, 

Білопільський шлях) 
0.00 77.78 7.41 11.11 3.70 

район Тепличного 9.68 41.94 29.03 6.45 12.90 

вул. Шевченко, Металургів 1.42 90.07 4.96 0.71 2.84 

район біля залізничного вокзалу (пр. 

Шевченка, вул. Троїцька, Горького) 1.55 88.37 3.88 1.55 4.65 

Курський проспект; 3.09 79.01 6.79 4.32 6.79 

район Тополі, Баранівка 7.14 78.57 0.00 7.14 7.14 

вул. Ковпака, Веретенівка 5.36 48.21 30.36 5.36 10.71 

Василівка. 20.00 60.00 10.00 0.00 10.00 

Всього 3.67 76.03 9.47 2.37 8.46 

 

Результати анкетування дозволили виявити рівень задоволеності громадян 

роботою обслуговуючих організацій ЖКГ: «частково задоволені» їх роботою - 

35,04% і «повністю незадоволені» - 46,87% (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Оцінка респондентами роботи обслуговуючої організації у сфері ЖКГ, 

% 

 

Оцінка респондентами якості обслуговування будинків значно різниться в 

залежності від їх вікової групи і є більш критичною саме серед старшого населення 

міста. Так,  повністю незадоволені послугам ЖКГ- 92,79% опитаних містян у віці від 

61 року. Респонденти від 25 до 45 років у своїй більшості (55,42%) дали оцінку 

«частково задоволений» (таблиця 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Оцінка рівня задоволення респондентів роботою обслуговуючої 

організації у сфері ЖКГ, % 

Рівень задоволення 

роботою обслуговуючої 

організації 

Вік 

Всього  14 – 17  18 – 24  25 – 45  46 - 60;  61 і 

старше. 

повністю задоволений 16.52 8.51 3.86 1.88 0.22 3.68 

частково задоволений 33.04 42.55 55.42 28.63 4.15 35.04 

 частково незадоволений 23.48 19.68 11.83 6.59 1.97 9.69 

 повністю незадоволений 12.17 14.36 24.28 60.45 92.79 46.87 

 важко визначитися 14.78 14.89 4.61 2.45 0.87 4.73 
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В якості головної причини наданої респондентами незадовільної оцінки 

роботи обслуговуючої їх будинки організації найчастіше називається висока 

вартість послуг (38,14%). Другу позицію обіймає недостатня увага до проблем 

мешканців  з боку організації, що надає послуги ЖКГ (23,37%); досить високим є й 

показник низької якості послуг (19,62%) (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Оцінка причин незадовільної оцінки роботи обслуговуючої 

організації, % 

 

Досить інформативними можна вважати результати опитування мешканців м. 

Суми щодо основних причин невдоволення роботою ЖЕКів та інших організацій 

ЖКГ за сферами зайнятості респондентів. Так, високу вартість послуг як головну 

причину низької оцінки у своїх відповідях зазначили: 32,28% працівників 
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бюджетних організацій; 44,30% найманих працівників; 51,76% пенсіонерів; 60,26% 

працюючих пенсіонерів та 50,0% працівників органів захисту правопорядку. Також 

близько третини опитаних мешканців щодо головних причин незадовільної оцінки 

роботи організацій ЖКГ вказали на тривалий термін вирішення проблем мешканців, 

пов’язаних з обслуговуванням будинків (таблиця 3.3). 

 

Таблиця 3.3 - Оцінка причин незадовільної оцінки роботи обслуговуючої організації 

за сферою зайнятості респондентів, % 

Причини 

незадовільної роботи 

обслуговуючої організації 

Причини 

низька 

якість 

послу 

 висока 

вартість 

послуг 

 проблеми довго 

вирішуються 

 недостатня 

увага до 

проблем 

мешканців 

 інше 

бізнесмен (підприємець) 76.24 5.94 6.93 6.93 3.96 

працівник (ця) бюджетної 

організації 

18.28 32.28 14.18 32.65 2.61 

держслужбовець 27.66 14.89 34.04 19.15 4.26 

найманий працівник 

(фірма, підприємство, 

установа тощо) 

5.82 44.30 4.70 44.07 1.12 

безробітний 19.35 16.13 38.71 12.90 12.90 

пенсіонер 14.63 51.76 31.17 2.17 0.27 

працюючий пенсіонер 33.19 60.26 3.06 2.62 0.87 

особа, що навчання 

(училище, коледж, 

університет, інше) 

18.57 17.62 30.95 26.67 6.19 

особа, що веде домашнє 

господарство (включно з 

відпусткою по догляду за 

дитиною) 

16.67 27.78 22.22 22.22 11.11 

військовослужбовець 0.00 14.29 42.86 14.29 28.57 

працівник органів захисту 

правопорядку 

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

всього 19.63 38.16 16.37 23.39 2.45 

 

Інтенсивність звернення з причини виникнення проблем у сфері житлово-

комунального господарства у місті Суми подано на рисунку 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Інтенсивність звернення до обслуговуючої організації опитаними 

мешканцями міста, % 

 

Аналіз результатів анкетування показує, що опитані мешканці м. Суми 

визначили низку напрямів роботи обслуговуючих організацій, що надають послуги з 

ЖКГ, які потребують поліпшення в першу чергу. Зокрема, це проблеми з гарячого 

водопостачання та централізованого опалення та водовідведення. Другу позицію в 

переліку проблем розділили послуги з вивезення твердих побутових відходів та 

послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (дороги, вуличне 

освітлення, незадовільний стан дитячих та спортивних майданчиків) (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ, % 

 

Узагальнено результати опитування демонструють досить близький за 

значеннями рівень оцінювання спектру послуг ЖКГ, зокрема близько 70% 

відповідей з зазначенням достатнього рівня якості. Деталізація результатів 

опитування за районами мешкання респондентів дозволить виявити коридор варіації 
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відповідей та конкретизувати проблеми у сфері ЖКГ в залежності від місця 

проживання (рисунки 3.6. – 3.24). 

 

 

Рисунок 3.6 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (Баси), % 

 

Опитані мешканці району Баси в цілому на достатньому рівні оцінили всі види 

послуг (58%-67% респондентів). Низький рівень зазначили 17% за рівнем гарячого 

водопостачання та утримання будинків та прибудинкових територій. Але в цілому 

оцінка близька до узагальненої за містом. 

Суттєво інші спостерігаємо відповіді мешканців Хіммістечка, де достатній та 

незадовільний рівень якості послуг зазначила приблизно однакова кількість 

респондентів (близько 40%). З рисунку 3.7 очевидна проблема експлуатації та 

обслуговування ліфтів в даному районі, яку відзначають загалом більш 70% 

опитаних мешканців. 
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Рисунок 3.7 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (Хіммістечко), % 

 

Позитивну оцінку «достатній рівень» дали опитані мешканці вул. Харківська 

(вул. С. Табали, СКД) усім видам послуг (від 85%-90% респондентів). Структура 

відповідей за видами послуг зберігається, а оцінка в цілому вище, ніж узагальнена за 

містом (рисунок 3.8).  

Близькі відповіді надали і опитані мешканці вул. Прокоф’єва – 85%-87% 

респондентів зазначили достатній рівень послуг у сфері ЖКГ (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Харківська (вул. С. 

Табали, СКД)), % 
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Рисунок 3.9 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Прокоф’єва), % 
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Рисунок 3.10 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (8-10 мікрорайон), % 
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Рисунок 3.11 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (12-й мікрорайон), % 

 

Практично ідентичну в цілому за містом структуру відповідей респондентів 

надали оцінку мешканці 8-10 мікрорайонів – 70% зазначили достатній рівень якості 

наданих послуг ЖКГ (рисунок 3.10). Мешканці ж 12-го мікрорайону достатній 

оцінці усіх послуг віддали більше 90% голосів (рисунок 3.11). 
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Значно нижчі оцінки більшості сфер ЖКГ у своїх відповідях висловили 

опитані мешканці вулиці Харківська (Виставковий центр, ТЦ «Мануфактура») – 

35%-45% респондентів зазначили незадовільний та низький рівень наданих послуг, 

зокрема 27,78% звертають увагу на проблеми з експлуатації та обслуговування 

ліфтів (рисунок 3.12). 

 

 

 

Рисунок 3.12 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Харківська 

(Виставковий центр, ТЦ «Мануфактура»)), % 
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Рисунок 3.13 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (Центр (вул. Набережна, 

Іллінська, Ринок)), % 
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Рисунок 3.14. - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Петропавлівська) 

 

При цьому оцінки жителів мікрорайону “Г. Кондратьєва-Аеропорт” 

 виявились ще більш критичними. 
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Рисунок 3.15 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Г. Кондратьєва 

(Аеропорт)), % 
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Рисунок 3.16 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Роменська), % 
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Рисунок 3.17 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (район Автовокзалу (вул. С. 

Бандери, Білопільський шлях)), % 
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Рисунок 3.18 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (район Тепличного), % 
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Рисунок 3.19 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Шевченко, 

Металургів), % 
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Рисунок 3.20 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (район біля залізничного 

вокзалу (пр. Шевченка, вул. Троїцька, Горького)), % 

 

 

 



 54 

 

 

Рисунок 3.21 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (Курський проспект), % 
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Рисунок 3.22 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (район Тополі, Баранівка), 

% 
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Рисунок 3.23 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (вул. Ковпака, Веретенівка), 

% 
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Рисунок 3.24 - Оцінка рівня якості наданих послуг ЖКГ (Василівка), % 

 

Щодо змін у переліку надаваних послуг у сфері ЖКГ  позиції опитаних 

сумчан розходяться. Так, відповідаючи на запитання запитання щодо доцільності 

внесення змін у перелік житлово-комунальних послуг, респонденти розділились за 

такими категоріями: переважаюча їх кількість вважає, що перелік послуг ЖКГ 

необхідно залишити такими, як є - 52,64%; 34,47% вважають за необхідне 

розширення спектру послуг ЖКГ; 11,34% респондентів вважають, що кількість 

послуг необхідно зменшити (рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 – Результати опитування щодо доцільності внесення змін у перелік 

житлово-комунальних послуг, % 
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4. Національна поліція 

Для України, яка уже четвертий рік поспіль перебуває у стані збройного 

конфлікту, питання безпеки мешканців неминуче стає пріоритетним. Існує також 

значний комплекс чинників, що можуть сприяти актуалізації проблематики безпеки 

далеко за межами зони ведення безпосередніх військових дій.  

У Сумах згідно з показниками кримінальної статистики, кількість 

правопорушень у порівнянні з 2013 роком збільшилась і на 2017рік становить 4446 

зареєстрованих випадків.  

 

 

Рисунок 4.1 - Частота звернень респондентів до поліції, % 

 

Відповідно до даних наведених на рисунку 4.1 можна зробити висновок, що 

майже половина респондентів (48,65% ) не зверталися до поліції взагалі; 36,36% 

зверталися декілька разів на рік; третю позицію займає кількість відповідей 

опитаних мешканців, які зверталися до поліції раз на декілька місяців (7,19%). 
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Варто також звернути увагу на збільшення частки тих сум’ян, які у випадку 

зіткнення із правопорушенням повідомляють про це правоохоронним органам. До 

прикладу, помічаємо тенденції до зниження показника так званої латентної 

(прихованої) злочинності — це правопорушення, про які не повідомляли 

правоохоронним органам (рисунок 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – Результати опитування щодо причин звернення до поліції, % 

 

Аналізуючи причини звернення громадян, спостерігається переважаюча 

кількість звернень з питань адміністративних правопорушень - 40,98%; друга за 

значимістю причина звернень – крадіжка майна (40,46%); третю позицію обіймають 

причини, які пов’язані зі сварками у сім’ї (7,36%).  

Структура звернень до поліції дещо різняться в залежності від статі, сфери 

зайнятості та рівня освіти респондентів (Додаток В). 
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Результати опитування дозволяють визначити і найбільш небезпечні (за 

оцінками мешканців) місця міста Суми: з прояву хуліганських дій з боку інших осіб 

- вул. Харківська, вул. Прокоф’єва, вул. Роменська, 8-10 мікрорайони; крадіжки 

майна - Центр (вул. Набережна, Іллінська, Ринок, вул. Петропавлівська, вул. Г. 

Кондратьєва (Аеропорт) (30%), район Автовокзалу (вул. С. Бандери, Білопільський 

шлях), район Тепличного (40%), вул. Шевченко-76% випадків, Металургів, район 

Тополі і Василівки - 50% випадків. 

Отже, зважаючи на вищенаведені факти, представникам Нацполіції слід 

приділити особливу увагу  контролю ситуації у даних районах міста. 

 

Таблиця 4.1 - Причини звернення до Національної поліції мешканців міста, % 

Зазначте 

причину 

звернення до 

Національної 

поліції 

Причини 

 т
р
у
д
о
в
а 

м
іг

р
ац

ія
 

д
о
 і
н

ш
и
х
 к

р
аї

н
 а

б
о
 

ем
іг

р
ац

ія
 (

д
о
ві

д
к
а 

п
р
о
 н

ес
у
д
и

м
іс

ть
);

 
 б

ез
п

ек
а 

та
 з

ах
и

ст
 

н
ер

у
х
о
м

о
го

 м
ай

н
а 

(в
ст

ан
о
в
л
ен

н
я 

си
ст

ем
 б

ез
п

ек
и

 у
 

п
р
и

м
іщ

ен
н

ях
);

 

св
ар

к
и

 у
 с

ім
’ї

 

 к
р
ад

іж
к
а 

м
ай

н
а 

 в
аж

к
і 
к
р
и

м
ін

ал
ьн

і 

зл
о
ч
и

н
и
 

(в
б
и

в
ст

в
а,

 

зґ
в
ал

ту
в
ан

н
я,

 

в
и

к
р
ад

ен
н

я 
та

 

то
р
гі

вл
я 

л
ю

д
ьм

и
, 

те
р
о
р
и

зм
);

 

 х
у
л
іг

ан
сь

к
і 
д
ії
 з

 

б
о
к
у
 і
н

ш
и

х
 о

сі
б
 

(а
д
м

ін
іс

тр
ат

и
в
н

і 

п
р
ав

о
п

о
р
у
ш

ен
н

я)
; 

 я
 н

е 
зв

ер
та

в
ся

 д
о
 

Н
ац

іо
н

ал
ьн

о
ї 

п
о
л
іц

ії
; 

 і
н
ш

е.
 

 Баси 5.56 0.00 22.22 22.22 5.56 5.56 38.89 0.00 

Хіммістечко 0.96 1.92 6.73 14.42 0.96 11.54 59.62 3.85 

 вул. Харківська 

(вул. С. Табали, 

СКД) 

0.00 1.38 0.69 4.83 0.34 73.10 19.31 0.34 

 вул. 

Прокоф’єва 

0.56 0.56 23.60 6.18 0.56 44.94 23.03 0.56 

 8-10 

мікрорайон 

0.00 2.48 5.59 6.83 0.62 37.89 43.48 3.11 

 12 мікрорайон 0.28 0.85 0.57 2.84 0.28 1.70 92.90 0.57 

 вул. Харківська 

(Виставковий 

центр, ТЦ 

«Мануфактура»

) 

3.23 9.68 6.45 16.13 3.23 16.13 35.48 9.68 

 Центр (вул. 

Набережна, 

Іллінська, 

Ринок) 

1.05 2.11 4.21 21.05 0.00 7.37 62.11 2.11 

 вул. 

Петропавлівська 

4.26 8.51 10.64 27.66 4.26 4.26 38.30 2.13 

 вул. Г. 

Кондратьєва 

1.61 4.84 1.61 29.03 3.23 11.29 41.94 6.45 
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(Аеропорт) 

 вул. Роменська 3.42 6.85 0.68 5.48 4.79 42.47 34.93 1.37 

 район 

Автовокзалу 

(вул. С. 

Бандери, 

Білопільський 

шлях) 

6.25 6.25 0.00 43.75 0.00 3.13 40.63 0.00 

 район 

Тепличного 

5.71 14.29 2.86 37.14 5.71 5.71 25.71 2.86 

 вул. Шевченко, 

Металургів 

2.11 0.70 0.70 76.06 0.00 2.82 17.61 0.00 

 район біля 

залізничного 

вокзалу (пр. 

Шевченка, вул. 

Троїцька, 

Горького) 

0.79 2.36 0.79 66.93 0.00 3.94 24.41 0.79 

 Курський 

проспект 

0.60 0.60 1.80 56.89 0.60 1.80 37.13 0.60 

 район Тополі, 

Баранівка 

5.00 10.00 0.00 50.00 0.00 5.00 30.00 0.00 

 вул. Ковпака, 

Веретенівка 

1.59 3.17 0.00 19.05 0.00 11.11 61.90 3.17 

 Василівка. 0.00 0.00 8.33 41.67 0.00 8.33 25.00 16.67 

Всього 1.20 2.50 4.13 22.62 1.01 23.01 44.00 1.54 

 

Однак, незважаючи на невтішну статистику і напружену ситуацію в країні, 

частка сум’ян, які задоволені рівнем безпеки у місті, є досить високою - 60 %. 

Мешканці міста почувають себе безпечно як у світлий – 27,44, так і у темний час 

доби - 12,09 %. У центральній частині міста Суми мешканці схильні оцінювати 

безпеку в центрі міста на рівні 13,0% у світлий час доби та 7,00% вночі; у власному 

під’їзді 12,96% у світлий час доби та 6,81% вночі (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Оцінка мешканцями міста Суми рівня власної захищеності, % 
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Більшість опитаних містян оцінили рівень компетенції місцевої патрульної 

служби як задовільний. Нижче середнього оцінили - 45% з тих мешканців, які 

зверталися до поліції; 32% зазначили, що отримали всю необхідну допомогу та 

інформацію щодо своєї справи (рисунок 4.4–4.5).  

 

 

Рисунок 4.4 – Оцінка рівня якості послуг Нацполіції, % 
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Рисунок 4.5 - Оцінка роботи працівників Національної поліції України (частина 1), 

% 
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Рисунок 4.5 - Оцінка роботи працівників Національної поліції України (частина 2), 

% 
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Рисунок 4.6 – Доцільність розширення спектру послуг поліції, % 
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Рисунок 4.7 - Звернення до охоронних установ міста Суми, % 
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Рисунок 4.8 – Звернення до охоронних установ за районом проживання 

респондентів, % 
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Останнім часом також набувають все більшої популярності охоронні 

підприємства. Все більше людей, будь то приватні підприємці або батьки сімейств, 

звертаються в охоронні агентства. Це не дивно, адже останнім часом почастішали 

випадки пограбувань і нападів зловмисників. Кожна людина бажає зберегти свій 

будинок, бізнес, майно і здоров'я. Згідно результатів соціологічного дослідження, 

якість надання послуг поліції охорони була оцінена наступним чином: 50% 

респондентів дали оцінку якості послуг як «дуже добре». Близько 22% опитаних 

громадян оцінюють якість надання адміністративних послуг як нижче середнього. 

Близько 15 % респондентів - дали оцінку дуже погано (рисунок 4.8)  

 

Рисунок 4.8 – Оцінка рівня якості послуг  поліції  охорони, % 
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Оцінюючи рівень задоволення якістю послуг поліції охорони мешканцями 

міста Суми та виходячи з кількості опитуваних, 87% не користувались послугами 

поліції охорони. Рівень задоволеності якістю обслуговування громадян (взяті за 

100% ті, хто звертався по допомогу) свідчить про їхнє неоднозначне ставлення до 

роботи поліції охорони. Зокрема, відсоток респондентів які оцінили якість 

обслуговування такий: «дуже добре складає» - 14 %; «вище середнього» - 36 %; 

«нижче середнього» - 38%, «дуже погано» -12 % (рисунок 4.9; частина 1-2). 

 

 

Рисунок 4.9 - Рівень задоволення якістю послуг  поліції  охорони (частина 1), % 
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Рисунок 4.9 - Рівень задоволення якістю послуг  поліції  охорони (частина 2), % 
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5. Органи соціального захисту населення 

 

В умовах трансформаційних змін в економіці, що полягають у формуванні 

нової соціально-економічної моделі розвитку держави,  реформуванні системи 

взаємовідносин в суспільстві, питання соціальної підтримки незахищених верств 

суспільства набувають дедалі більшої актуальності. Сучасна система соціального 

захисту населення потребує зміни правових основ її функціонування та пошуку 

неординарних підходів до реформування на місцевому рівні.  

Однією із найбільш актуальних проблем в сфері соціального захисту 

населення є невідповідність нормативної бази сучасним реаліям економічного та 

соціального розвитку країни, що призводить до неможливості урахування потреб 

усіх соціально незахищених верств суспільства, уповільнення розробки спеціальних 

програм, норм та стандартів. Наразі існує велика кількість нормативних актів, що не 

лише неузгоджені між собою, але й застарілі та не відповідають міжнародним 

нормам. Штатні нормативи соціальних служб не відповідають реальному об’єму 

роботи, а кількість пільг та виплат не корелюють з можливостями фінансування.  

Все це призводить до зниження довіри населення до даних установ, 

погіршення якості обслуговування  та, в кінцевому випадку, зменшення  частоти 

звернення до них. 

Як свідчать результати опитування наведені на рисунку 5.1, переважна 

більшість респондентів (32,38%) звертаються до соціальних служб з періодичністю  

один раз на півроку; 28,7% – раз на рік.  Третина опитаних взагалі ніколи не 

зверталась за соціальною допомогою, що може зумовлюватися відсутністю потреби 

в вирішення соціальних питань абр низьким рівнем довіри до даних органів.  

Заслуговує на увагу той факт, що майже  4% респондентів відвідують  дані установи 

два рази на тиждень, а 0,51% – кожного тижня.  

В цьому контексті, одним із напрямів вдосконалення роботи соціальних служб 

є зниження частоти їх відвідувань населенням за рахунок  прискорення  процедур 

подання документів, їх обробки та вирішення питань. 
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Рисунок 5.1 – Частота звернення населення до соціальних служб, % 
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Рисунок 5.2 – Частота звернення населення до соціальних служб з диференціацією 

за віковою ознакою, % 

 

Враховуючи значну частоту відвідувань соціальних служб саме активною 

молоддю віком 14-24 років, одним із напрямів покращення їх роботи може 

слугувати  зростання кількості послуг,  які характерні для даної категорії громадян, 

що надаються  в електронній формі. 

Аналіз частоти звернень респондентів в розрізі сфер їх зайнятості (рисунок 

5.3), дозволяє визначити найбільш залежні від соціальних послуг верстви населення.  
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Рисунок 5.3 – Частота звернення населення до соціальних служб з 

диференціацією за сферою зайнятості, % 
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Кожного тижня органи соціального  захисту відвідують військовослужбовці та 

безробітні, що може бути пояснено специфікою надання послуг даним категоріям 

громадян, потребою в  соціальній допомозі, пільгах, працевлаштуванні, тощо. 44% 

бізнесменів звертаються за послугами раз на рік та майже 45% не відвідують дані 

установи взагалі.  80,39% найманих працівників раз на півроку отримують послуги в 

установах соціального захисту населення.  

Таким чином, з проведеного аналізу можна зробити висновок, що частота 

відвідувань даних установ пов’язана зі специфікою наданих послуг  та категорією їх 

споживачів. Це ще раз підтверджує гіпотезу про потребу електронізації типових  

соціальних послуг для конкретних категорій громадян з метою зниження частоти 

відвідувань установ населенням. 

Одним із органів соціального захисту населення, головною  функцією якого є 

контроль за дотриманням державних гарантій, щодо соціального захисту мешканців 

міста, забезпечення створення сприятливих умов для функціонування у м. Суми  

закладів, установ, організацій та підприємств соціального захисту населення є 

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.   

Однак, як свідчать наведені на рисунку 5.2 результати опитування 

респондентів,  майже за всіма критеріями рівень якості послуг є достатньо низьким.  

До негативних аспектів роботи даного департаменту відносять: недотримання 

законності; неможливість використання віддалених каналів обслуговування; 

низький рівень культури обслуговування. Лише незначна частина населення (3-4% 

опитаних), до позитивних аспектів роботи відносять: час вирішення питань (2,19 %), 

час очікування в черзі (2,17%), неупередженість та компетентність працівників та 

культуру обслуговування (2,2%).  Добре та дуже добре роботу відділу оцінюють 29-

30% мешканців, погано та дуже погано – 8-9%. Однак, в цілому серед респондентів 

переважають досить низькі та середні оцінки якості роботи даної установи. 

Розширення переліку наданих послуг, зменшення тривалості обслуговування 

клієнта, дотримання законності та неупередженості – повинні стати пріоритетами 

при розробці політики удосконалення роботи Департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради 
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Рисунок  5.2 –  Оцінка діяльності Департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради (частина 1), % 
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Рисунок  5.2 – Оцінка діяльності Департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради (частина 2), % 
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якість послуг з соціального захисту як погану та дуже погану. Лише 0,7% осіб 

старше 61 року  негативно охарактеризували діяльність установи (рис. 5.3).  Цікавим 

є той факт, що приблизно однаковий відсоток громадян даних вікових категорій 

оцінили  рівень надання соціальних послуги як добрий та дуже добрий (рис. 5.4). 

 Таким чином, можна зробити висновок про відсутність єдиної думки серед 

мешканців міста стосовно роботи Департаменту соціального захисту населення. В 

цілому, переважна більшість респондентів оцінює його як середній.  

 

Рисунок  5.3 – Вікова структура респондентів, що оцінили якість послуг 

Департаменту соціального захисту населення  нижче середнього рівня, %  
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Рисунок  5.4 – Вікова структура респондентів, що оцінили якість послуг 

Департаменту соціального захисту населення  вище середнього рівня, %  

 

За результатами оцінки якості роботи Відділу розподілу та приватизації житла 

Сумської міської ради (рисунок 5.5), до негативних аспектів роботи даної структури 

можна віднести: недотримання законності (3,31%); неможливість використання 

віддалених каналів зв’язку (3,37%); і низький рівень захисту персональних даних  

(3,35%).  Дещо більше 2 % опитаних надають позитивну оцінку таким складовим 
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роботи відділу, як:  час на вирішення питань, час очікування в черзі, 

неупередженість працівників та культура обслуговування. 

 

Рисунок  5.5 – Оцінка діяльності Відділу розподілу та приватизації житла 

Сумської міської ради, % 
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В процесі оцінки респонденти виділяють аналогічні проблеми, пов’язані з 

наданням соціальних послуг Департаментом забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради (рисунок 5.6).   

 

 

Рисунок  5.6  –  Оцінка діяльності Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради, % 
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До  негативних аспектів роботи мешканці міста відносять:  недотримання 

законності – 1,4%;  неможливість використання віддалених каналів зв’язку – 1,46%; 

низький рівень культури обслуговування – 1,43% До позитивних – час вирішення 

питань – 4,32%; час очікування в черзі – 4,38%, неупередженість працівників – 4,% 

та культура обслуговування – 4,30%. В цілому вище середнього оцінюють роботу 

Департаменту забезпечення ресурсних платежів 4% респондентів, що є набагато 

меншим ніж Департаменту соціального захисту населення, в той час як оцінку 

нижче середнього надають 7% опитаних. 

Недоліками  роботи Відділу в справах молоді та спорту Сумської міської ради 

є: недотримання законності – 1,89%., упередженість працівників (1,76), рівень 

обслуговування (1,76),  низький рівень компетентності (1,8%)  До позитивних 

моментів належать: час вирішення питань (3,03%), час очікування в черзі (2,91%), 

неупередженість працівників (майже 3%) та культура обслуговування (3,01%).  

Середній рівень оцінки якості роботи зазначають  майже 54% опитаних.  Позитивно 

(5 та 4 балів) оцінюють роботу відділу  11% респондентів, негативно (1 та 2 бали) – 

5-6%. Результати оцінки якості роботи Відділу в справах молоді та спорту Сумської 

міської ради зображені на рисунку 5.7. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що рівень якості надання 

соціальних послуг для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

залишається недостатнім.   Нормативно-правова база, що встановлює вимоги до 

видів та умов надання соціальної допомоги різним категоріям населення, не створює 

достатніх механізмів для забезпечення належного рівня якості соціальних послуг.  

За результатами опитування респондентів переважна більшість недоліків у роботі 

установ соціального захисту населення пов’язана низьким рівнем професійної 

підготовки фахівців (некомпетентність, упередженість, порушення законодавства)  

та відсутністю умов до якісного надання послуг - необхідність особистого надання 

документів за переважною більшістю послуг зумовлює виникнення черг та 

тривалого розгляду справ.  
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Рисунок 5.7 - Оцінка діяльності Відділу в справах молоді та спорту Сумської міської 

ради (частина 1), % 
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Рисунок 5.7 – Оцінка діяльності Відділу в справах молоді та спорту Сумської 

міської ради (частина 2), % 
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Рисунок  5.8 - Результати роботи Служби у справах дітей Сумської міської ради 

(частина 1), % 
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Рисунок 5.8 – Результати роботи Служби у справах дітей Сумської міської ради 

(частина 2), % 
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За результатами проведено опитування можна провести загальну оцінку рівня 

якості послуг,  що надаються органами соціального захисту, що функціонують в м. 

Суми  в розрізі основних їх видів (рисунок 5.9).  

 

Рисунок 5.9 - Результати оцінки якості послуг соціального захисту населення, % 
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необхідність запровадження комплексу заходів, спрямованих на покращення рівня 

обслуговування населення.  

Результати оцінки рівня якості обслуговування громадян з надання 

конкретних послуг соціального захисту населення  свідчить про неоднозначне 

ставлення мешканців до роботи даних служб (рисунок 5.10).  

 

Рисунок  5.10 – Результати оцінки респондентами якості послуг установ соціального 

захисту населення, % 
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Зокрема, послуги сприяння розвитку промисловості та підприємництва, 

питань встановлення опіки та піклування над неповнолітніми особами, згадувалися 

як серед тих, якістю надання яких громадяни незадоволені (5%), так і серед тих, 

рівень яких населення визначає як  задовільний. Послуги з організації оздоровлення, 

відпочинку дітей пільгових категорій, отримання благодійної допомоги 

(гуманітарної) громадянами, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

приватизація та передача житла іншим правовласникам отримали оцінку 

«достатній» (13%) та «високий» (1%).  

 

Рисунок  5.11 – Результати опитування стосовно доцільності внесення змін у перелік 

соціальних послуг населенню, % 

 

У 2018 році  за послугами соціального характеру зверталось біля 45% 

громадян міста Суми. Серед тих, кому доводилося особисто звертатися до органів за 

певними послугами, також переважають відносно  негативні оцінки: 

35.14%

35.36%

35.38%

35.49%

1.49%

1.40%

1.45%

1.35%

20.12%

20.02%

19.98%

19.94%

1.75%

1.45%

1.40%

1.40%

41.51%

41.77%

41.79%

41.82%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Інформаційні послуги

Послуги психологічної підтримки

Соціально-медичні послуги

Соціально-економічні послуги

необхідно розширити перелік послуг; необхідно зменшити перелік послуг;

залишити як є; Інше

не знаю/важко відповісти;



 92 

обслуговуванням та наданими послугами задоволені 13% опитаних, негативні 

відгуки надали 27%. 

Третина опитаних висловлюють думку про необхідність розширення спектру 

соціальних послуг населенню (близько 31%), 42 % респондентів не змогли надати 

відповіді та 3 % респондентів  вважають, що кількість послуг необхідно зменшити. 

Лише 1% населення висловили думку про те, що перелік послуг є вичерпним та не 

потребує жодних змін.  Результати опитування респондентів наведені на рисунку 

5.11.  

Незважаючи на подібні результати оцінки якості соціальних послуг окремих 

установ, їх порівняльна оцінка за сумою присвоєних балів дає можливість більш 

комплексно оцінити їх рівень. Так, якщо порівняти відсоток населення, який 

незадовільно оцінив якість роботи служб соціального захисту (присвоєно 1 бал)  

респондентами в віці 14-17, то можна зробити висновок, що найбільший відсоток 

респондентів (17,95) негативно оцінили роботу Відділу обліку, розподілу та 

приватизації житла, найменше – Державну службу зайнятості (рисунок 5.12).  

 

Рисунок  5.12 – Частка респондентів в віці 14-17 років, що оцінили  якість надання  

соціальних послуг установами міста в розмірі 1 бал, % 
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Найвищий бал (5 балів) респондентами в віці 14-17 років було присвоєно 

Відділу у  справах молоді та спорту  (13,11% опитаних). Найменше респондентів 

(4,8%)  даної вікової категорії позитивно оцінили роботу Відділу обліку, розподілу 

та приватизації житла (рисунок 5.13). 

 

 

Рисунок  5.13 – Частка респондентів в віці 14-17 років, що оцінили  якість надання  

соціальних послуг установами міста в розмірі 5 балів, % 
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Рисунок  5.14 – Частка респондентів в віці 61 рік і старше, що оцінили  якість 

надання  соціальних послуг установами міста в розмірі 1 бал, % 

 

 

 

Рисунок  5.15 – Частка респондентів в віці 61 рік і старше, що оцінили  якість 

надання  соціальних послуг установами міста в розмірі 5 балів, % 
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Негативне відношення саме осіб старше 61 року до роботи Державної служби 

зайнятості, окрім об’єктивних причин, основні з яких були проаналізовані нами 

вище, може бути зумовлено труднощами при працевлаштуванні осіб даної вікової 

категорії.     

 Зважаючи на проведений аналіз найбільш важливих соціальних послуг, що 

надаються незахищеним верствам населення, та більш детальну оцінку якості 

послуг в розрізі окремих служб Сумської міської ради, заходи по вдосконаленню  їх 

роботи повинні передбачати: 

1) відкриття міні-центрів соціального захисту населення в найбільш 

густонаселених районах міста, що сприятиме полегшенню доступу до соціальних 

послуг для пенсіонерів, осіб з інвалідністю; 

2) запровадити програми професійної підготовки співробітників місцевих 

служб соціального захисту населення з метою підвищення рівня професіоналізму та 

компетентності в сфері надання соціальних послуг, проведення з керівниками 

відділів роботи спрямованої на розвиток управлінських їх якостей; 

3) запровадити систему цільового фінансування, котра передбачала б  

формування механізму адресних трансфертів («гроші ходять за клієнтом»), що 

сприяло б підвищенню зацікавленості працівників соціальних служб у якісному 

обслуговуванні жителів міста; 

4) збільшення переліку послуг, що надаються в он-лайн режимі. Дана система 

повинна передбачати не лише можливість внесення особистих даних про клієнта та 

іншої інформації, але й  отримання зворотного зв’язку від працівників служб. 
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6. Установи сприяння зайнятості населення 

 

Основним завданням соціально-економічної політики держави є забезпечення 

конституційного права громадян на працю та самореалізацію. За даними Головного 

управління статистики в Сумській області, за підсумками січня–жовтня  2018 року в 

Сумській області близько 2% осіб, які вважаються економічно активним прошарком 

населення були безробітними. Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що питання 

вирішення проблем безробіття та формування сприятливих умов до  зайнятості 

населення є досить  актуальними.  

Вирішення проблемних питань у сфері працевлаштування пов’язане із 

подоланням негативного впливу соціально - економічних чинників розвитку країни 

на стан зайнятості населення  та наявних недоліків у проведенні реформ. 

В умовах високого  рівня безробіття, значно зростає роль служб сприяння 

зайнятості населення.  Серед респондентів, прослідковується  досить позитивне   

ставлення до установ сприяння працевлаштуванню. За результатами опитування, 

56,96% громадян зверталися за допомогою до служби (рисунок 6.1). Зазначені дані є 

свідченням наявності високої частки  громадян, готових до пошуку роботи та 

достатнього рівня обізнаності щодо переліку  послуг, які надаються ними. 

 

Рисунок  6.1 –  Структура респондентів за показником звернення до установ 

зайнятості, % 

так, 56.96%
ні, 43.04%
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Аналізуючи дані гендерного розподілу серед громадян, які зверталися до 

установ сприяння зайнятості, зазначимо, що в структурі опитаних великий відсоток 

чоловіків (70,71%), які обізнані з даним питанням та звертаються за допомогою до 

органів соціального захисту населення. Дані результати відображають той факт,  що 

чоловіки більш здатні до змін у власній роботі та застосовують всі можливі канали  

її пошуку. 

 

Рисунок 6.2 – Гендерна структура респондентів, які зверталися до  установ сприяння 

зайнятості, % 

 

Проведений на рисунку 6.3 аналіз дозволив виділити канали, які найчастіше 

використовували респонденти в процесі пошуку роботи, основними з яких є: 

Державна служба зайнятості (Міський центр зайнятості) – 68,58%; кадрові агенції – 

6,16%;  самопошук – 21,41%; інше – 3,85%.  

Таким чином, поряд з центром зайнятості, не менш вагому роль в процесі 

пошуку роботи мешканці міста Суми відводять рекламі, інформації від друзів, 

самостійному зверненню до підприємств.  Кадрові агентства, як потенційні джерела 

інформації не користуються значним попитом у населення, що ж свідченням низької 

ефективності їх роботи та корисності для індивіда.  
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Рисунок 6.3 – Види установ, до яких звертаються громадяни з питання зайнятості, % 

 

Наведені в таблиці 6.1 результати розподілу звернення громадян до установ 

сприяння зайнятості за віковою ознакою, дозволяють зробити висновок про те, що 

громадяни в віці 14-24 роки більш схильні до самостійного пошуку роботи, в той 

час як особи в віці 25 років і старше надають перевагу саме  Державній службі 

зайнятості.  Таким чином, молодь в віці до 25 років  більш інноваційно та активно 

підходить до працевлаштування, використовуючи всі можливі джерела інформації,  

а особи старше 25 віддають перевагу традиційним каналам працевлаштування. 

 

Таблиця 6.1 –  Розподіл звернення громадян до установ сприяння зайнятості за 

віковою ознакою, % 

Установа 14 – 17 18 - 24 25 - 45 46 - 60 61 і старше Всього 

Державна служба 

зайнятості (Міський центр 

зайнятості) 

21.84 12.14 73.44 68.36 91.86 68.58 

кадрові агенції 8.05 6.94 2.52 15.21 1.58 6.16 

самопошук (реклама, 

звернення на 

підприємства, друзі, 

знайомі) 

50.57 68.79 21.65 13.59 5.43 21.41 

інше 19.54 12.14 2.39 2.84 1.13 3.85 
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Рисунок 6.4 – Результати опитування респондентів щодо рівня послуг Державної 

служби зайнятості (частина 1), % 
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Рисунок 6.4 – Результати опитування респондентів щодо рівня послуг Державної 

служби зайнятості (частина 1), % 

 

Аналіз рівня якості послуг Державної служби зайнятості, проведений на 
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обслуговування  даною установою. Близько 56%  респондентів негативно оцінили 

роботу Державної служби зайнятості. 16% опитаних оцінили  рівень якості роботи 
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даної служби як високий, майже 14% респондентів як низький та  близько 7% –  

недостатній. 

Аналіз рівня задоволення якістю обслуговування, свідчить про те, що близько 

27% громадян зовсім не зверталися до даної установи. Велика більшість громадян 

(близько 37%) задоволена якістю обслуговування у Державному службі зайнятості з 

приводу отримання послуг з професійного навчання. 

 

 

Рисунок 6.5 – Результати опитування респондентів щодо рівня задоволення якістю 

обслуговування в Державній службі зайнятості, % 
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Щодо частоти звернення та спектру послуг установ сприяння 

працевлаштуванню, освіті дорослих, духовного та культурного самовиявлення, то 

високий відсоток респондентів не відвідують дані установи (близько 69%). Близько 

24% відвідують  раз на півроку,  близько 3% - раз на три місяці, 1,5% - раз на місяць 

та близько 0,7% - раз на два тижні. Дані щодо частоти звернення та спектру послуг 

установ духовного та культурного самовиявлення, установ освіти дорослих та 

сприяння працевлаштування наведено на рисунку 6.6. 

 

Рисунок 6.6 – Аналіз частоти звернення населення  до установ духовного та 

культурного самовиявлення, освіти дорослих та сприяння працевлаштування, % 

 

1.06%

1.03%

1.04%

0.69%

0.49%

0.60%

1.38%

1.14%

1.09%

1.81%

1.36%

1.31%

3.25%

3.10%

3.17%

23.84%

24.32%

24.40%

67.96%

68.55%

68.40%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

установи сприяння працевлаштування

установи освіти дорослих

установи духовного та культурного 
самовиявлення

взагалі не відвідую раз на рік

раз на півроку раз на три місяці

раз на місяць раз на два тижні

кожного тижня



 103 

Для розуміння доцільності внесення змін у перелік послуг установ сприяння 

працевлаштуванню, освіти дорослих, духовного та культурного самовиявлення, 

проаналізуємо результати опитування наведені на рисунку  6.7. Майже  59% 

респондентів, не змогли відповісти на дане питання, що може бути результатом 

неусвідомленості громадян з особливостями роботи даних установ, переліком їх 

послуг. 35% респондентів висловились про необхідність розширення переліку 

послуг, залишити як є запропонували 5% опитуваних,  лише 1,2% громадян бажають  

зменшити існуючий перелік послуг.  

 

 

Рисунок 6.7 – Результати опитування стосовно необхідності внесення змін у 

перелік послуг установ сприяння працевлаштуванню, освіти дорослих, духовного та 

культурного самовиявлення, % 
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Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, про практично 

всі установи соціального захисту населення мають середній рівень якості та 

доступності послуг, ідентичні проблеми пов’язані з їх наданням: низький рівень 

толерантності та компетентності працівників, порушення законодавства, тривалий 

час на вирішення проблеми. Позитивно роботу даних служб оцінюють від 1-3% 

респондентів, однак враховуючи похибку вибірки, дані значення не можуть 

розглядатися як результативні.  
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7. Служби захисту прав споживачів 

 

В Україні, на сьогоднішній день, проблема захисту прав громадянина, в тому 

числі у сфері споживання є достатньо гострою та актуальною. Особливого значення 

вона набуває в умовах вступу до Європейського Союзу, передумовою якого є   

запровадження в країні європейських стандартів якості продукції та створення 

передумов для реалізації права кожного громадянина на достойний рівень  якості 

отриманих послуг та спожитої продукції. 

У країнах з розвиненою економікою споживач є основною фігурою  

споживчого ринку, саме на нього орієнтується виробництво. Передумовою 

розуміння споживачем рівня якості продукту споживання виступає його обізнаність, 

щодо напрямів порушення своїх прав та можливих шляхів їх захисту.  

З цією метою, проведемо аналіз поведінки мешканців в умовах порушення їх 

прав з боку продавців товарів та послуг, результати якого наведені на рисунку 7.1. 

 

 

Рисунок  7.1 - Оцінка  дій респондентів  в умовах недобросовісної поведінки  

продавців, % 
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Аналізуючи відповіді респондентів стосовно боротьби з недобросовісними  

діями продавців, зазначимо, що близько 5,60% не зверталися до жодної установи і 

не переймаються даним питанням;  35,44 % – зверталися до керівництва 

торговельного закладу; 15,53% респондентів ніколи не стикалися з даними 

випадками. До відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів зверталося 

близько 6,92 % респондентів;  36,52% самостійно ніяких дій не чинили, але 

вважають відповідальними за це контролюючі органи. Дані результати свідчать, про 

низьку обізнаність громадян, щодо можливих шляхів захисту власних інтересів та 

відсутність бажання захищати свої права. 

На рисунку 7.2 наведена інформація, щодо частоти звернень громадян до 

державних закладів захисту прав споживачів, довкілля, інтелектуальної власності, 

безпеки від бездомних тварин.  

 

 

Рисунок 7.2 – Аналіз частоти звернення громадян до установ захисту прав 

споживачів, %  
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З поданої інформації видно, що значна частина громадян взагалі не відвідують 

дані заклади (93%),  раз на рік звертається до відповідних органів лише близько  

2,5% населення. Даний факт є свідченням недостатнього рівня обізнаності,  щодо 

своїх прав та низької громадянської позиції, як, наприклад, по відношенню до 

бездомних тварин, так і до інших сфер діяльності, таких як:  захист довкілля, захист 

прав споживачів та інтелектуальної власності.  

Однією із причин низького рівня активності громадян щодо захисту від 

бездомних тварин, прав  інтелектуальної власності, захисту довкілля, прав 

споживачів є низький рівень якості наданих установами соціального захисту послуг. 

Так, майже 15% респондентів оцінили рівень надання послуг вище середнього; 1,5% 

– як дуже добрий; близько 10% - нижче середнього; 10% - як дуже поганий та  65 % 

респондентів взагалі не зверталися за допомогою. 

 

 Рисунок 7.3 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості послуг, що 

надаються установами захисту прав споживачів, % 
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Більш детальний аналіз результатів оцінки якості послуг щодо захисту 

довкілля різних вікових груп населення (рисунок 7.4) дозволяє зробити висновок, 

що серед усіх опитаних саме особи віком 14-17 років (42% опитаних) та 46-60% 

(41%) найбільш негативно оцінюють діяльність відповідних установ в даному 

напрямі. Найменшу зацікавленість в даному питання виявили особи 61 року і 

старше.   

Цікавим є той факт, що серед усіх опитаних саме найбільша частка молоді 

віком 14-17 років (7,41%) дають позитивну оцінку роботи служб з захисту довкілля. 

Однак, слід зауважити, що кількість таких респондетів є набагато меншою за тих, 

хто оцінює її негативно.   

 

           а) оцінки нижче середнього рівня                   б) оцінки вище середнього рівня   

Рисунок 7.4 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості послуг 

захисту довкілля, % 

 

  Аналіз роботи служб по захисту від бездомних тварин, дозволяє зробити 

висновок про те, що найбільш гостро дана проблема стоїть саме для осіб віком 25-45 

років. 11,02 % опитаних характеризують роботу даних служб як незадовільну та 

таку, що потребує вдосконалення (рисунок 7.5) 

 Слід зазначити, що визначення найбільш активних верств населення в 

питаннях надання послуг з захисту прав споживачів, дозволить визначити 

потенційні вікові категорії мешканців, для яких відповідна  проблема є найбільш 

актуальною.  Саме дані особи можуть стати провідниками ідей захисту прав 

споживачів в місті та бути залучені до обговорень потенційних шляхів вирішення 

даних проблем. 
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           а) оцінки нижче середнього рівня                   б) оцінки вище середнього рівня   

Рисунок 7.5 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості послуг 

захисту від бездомних тварин, % 

 

Результати оцінки якості послуг захисту прав споживачів, дозволяють зробити 

висновок, про те, що респонденти практично однакого негативно оцінюють рівень їх 

якості. Лише 5% осіб старше 61 року  висловлюють негативне відношення до 

роботи відповідних служб.  В той же час, лише молодь 14-17 років оцінює якість 

даних послуг вище середнього рівня (добре та дуже добре). Результати оцінки 

зображені на рисунку 7.6.  

 

 

           а) оцінки нижче середнього рівня                   б) оцінки вище середнього рівня   

Рисунок 7.6 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості послуг 

захисту прав споживачів, % 
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Наведені на рисунку 7.7 результати оцінки рівня задоволення якістю 

обслуговування в установах, що  надають послуги з захисту довкілля, свідчать про 

те, що 77% опитаних не можуть оцінити рівень якості, оскільки жодного разу не 

зверталися до даних установ, вище середнього оцінює майже  8% респондентів,  

нижче середнього – близько 7%, дуже погано – 4%;  дуже добре – 2%.  

 

 

 

Рисунок 7.7 –  Оцінка рівня задоволення населення якістю обслуговування в 

установах з захисту довкілля (частина 1), % 
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Рисунок 7.7 – Оцінка рівня задоволення населення якістю обслуговування в 

установах з захисту довкілля (частина 2), % 
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Рисунок 7.8 - Оцінка рівня задоволення населення  якістю обслуговування в 

установах, що  надають послуги з захисту інтелектуальної власності (частина 1), % 
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Задоволення якістю обслуговування в установах, що  надають послуги з 

захисту від бездомних тварин висловлюють лише 3% населення, жодного разу не  

зверталися – 71%, вище середнього –12%; нижче середнього – 8%, дуже поганий 

рівень якості  характеризують  близько 5%. Результати опитування наведені на 

рисунку 7.8.  

 

 

Рисунок 7.8 - Оцінка рівня задоволення якістю населення обслуговування в 

установах, що  надають послуги з захисту інтелектуальної власності (частина 2), % 
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В той же час, аналіз якості послуг захисту інтелектуальної власності з 

диференціацією за віковою ознакою, свідчить про те, що найбільш активно даними 

питанням цікавиться молодь 14-17 років, більша частина яких оцінила якість 

надання послуг як негативно (42%), так і позитивно (8,7%). Однак, результати 

свідчать, що негативна сторона діяльності даних установ є набагато більшою 

(рисунок 7.9).  

 

а) оцінки вище середнього рівня 

 

б) оцінки нижче середнього рівня 

Рисунок 7.9 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості послуг 

захисту  прав інтелектуальної власності, % 
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Рисунок 7.10 – Оцінка рівня задоволення населення  якістю обслуговування в 

установах, що  надають послуги з захисту від бездомних тварин (частина 1), % 
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Рисунок 7.10 - Оцінка рівня задоволення населення якістю обслуговування в 

установах, що  надають послуги з захисту від бездомних тварин (частина 2), % 
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які зміни є недоречними; 3% респондентів пропонують  зменшити перелік послуг. 

Результати анкетування свідчать про велику необізнаність громадян в особливостях 

даних послуг та зацікавленості в покращенні якості їх надання. 

 

 

 

Рисунок  7.11 – Результати опитування мешканців, щодо необхідності зміни спектру 

послуг установ  з захисту їх прав, % 
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Таким чином, проведений аналіз якості надання послуг з захисту  прав 

мешканців міста Суми, дозволяє зробити висновок про те, що переважна більшість 

населення оцінює їх рівень як середній.  

В цілому, за результатами аналізу, необхідно звернути увагу на те, що значна 

кількість населення досить пасивно відноситься до проблем захисту своїх прав. 

Навіть при зіткненні з випадками порушення законодавства, зловживанням 

службовим становищем,  порушенням своїх прав та прав оточуючих, більшість з 

опитуваних не зверталася до відповідних установ щодо протидії даним діям.  

Найбільш активною віковою категорією, в процесі анкетування виявилися 

особи віком 14-17 років, щодо питань захисту від бездомних тварин,  прав 

споживачів, захисту довкілля та прав  інтелектуальної власності. Особи віком  18-25 

років  найбільш активно оцінювали послуги з захисту довкілля,  прав споживачів, 

46-60 років -  захисту довкілля, прав споживачів, прав інтелектуальної власності, 25-

45 - захист від бездомних тварин. Найменш активної віковою групою виявилися 

особи старше 61 року. 

Таким чином, одним із напрямів  Стратегії розвитку міста має бути розробка 

комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення 

стосовно розуміння своїх прав та обов’язків, посилення рівня відповідальності за 

себе та оточуючих, розуміння процедур звернення до даних установ та їх 

контактних даних. 

Ідентифікація найбільш активних вікових груп населення в розрізі проблем з 

порушенням їх  прав, дозволить визначити найбільш активні групи та долучати їх до 

розробки програм удосконалення роботи відповідних служб, круглих столів, 

семінарів. 

Значної уваги заслуговує той факт, що переважна більшість респондентів 

негативно оцінюють роботу служб захисту прав  населення,  основними проблемами 

виділяючи низький рівень інформатизації, недоступність інформації про надавачів 

послуг, відсутність зворотного зв’язку.  
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8. Реєстраційні та ліцензійні послуги 

Зростання актуальності питання ефективного надання реєстраційних та 

ліцензійних послуг, в першу чергу, пов’язане з процесом об’єднання територіальних 

громад, який, на сьогоднішній день, відбувається в нашій державі. Створення нових 

громад зумовлює необхідність переформатування діяльності існуючих комунальних 

підприємств та зміни напрямів і методів їх роботи. Це, у свою чергу, породжує 

потребу в перегляді видів діяльності, які надаються або можуть надаватися такими 

підприємствами.  

З наведених на рисунку 8.1 даних, видно, що, на даний момент, реальна 

потреба громадян в реєстраційних послугах мінімальна. Відсоток респондентів, які 

висловлюють потребують  в таких послугах становить  17,84% та може оцінюватися 

як незначний. 

 

 

Рисунок 8.1 –  Результати аналізу потреби  респондентів в реєстраційних та 

ліцензійних послугах, % 

 

Аналіз структури респондентів в розрізі сфер зайнятості (рисунок 8.2), 

дозволяє зробити висновок про те, що найбільш часто за даними послугами 

звертаються наймані працівники, працівники бюджетної сфери та пенсіонери.  

Для перших двох груп частота звернення може бути зумовлена їх посадовими 

обов’язками, для пенсіонерів попит на даний вид послуг може бути пов'язаний з  

необхідністю реєстрації та перереєстрації прав власності.  

так, 17.84%

ні, 82.16%
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Рисунок 8.2 – Результати аналізу потреби  респондентів в реєстраційних та 

ліцензійних послугах  з диференціацією за сферою зайнятості, % 

 

 

Інформативним є показник відвідувань даних установ. 80,57% громадян 

взагалі не відвідують установи, що надають реєстраційні та ліцензійні послуги; 

9,88% – відвідують раз на рік; 3,94% – раз на місяць; 1,90% – раз на два місяці; 

1,43% –  раз на три місяці. Результати частоти відвідування установ з надання 

реєстраційних та ліцензійних послуг  наведені на рисунку 8.2. 
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Рисунок 8.2 – Аналіз частоти звернення громадян до установ, що надають 

реєстраційні та ліцензійні послуги, % 

 

На основі оцінки рівня задоволення якістю обслуговування в установах, що  

надають реєстраційні та ліцензійні послуги отримано аналогічні до аналізованих 

вище показників результати (рис. 8.3). Ніколи не зверталися – близько 87% 

опитуваних; про рівень якості вище середнього висловлюють думку близько 5% 

мешканців; нижче середнього – близько 4%; дуже поганий –1,5%; дуже добрий –  

близько 1,1% респондентів. Дані показники свідчать про мінімальний рівень  попиту 

серед мешканців міста щодо отримання даних послуг та потребу в удосконаленні 

якості їх надання.  
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Рисунок  8.3 – Оцінка рівня якості послуг установ, що надають реєстраційні та 

ліцензійні послуги, % 
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Серед всієї сукупності опитаних, що зверталися за даними послугами, і 

позитивно оцінюють рівень їх надання, найбільшу частку займають безробітні – 

4,76%, особи що навчаються – 3,76% та держслужбовці – 2,63%.  Цікавим є той 

факт, що рівень якості нижче середнього значення зазначають практично всі 

опитувані: 100% працівників органів захисту правопорядку; 46,22% найманих 

працівників, 33,51% працівники бюджетної сфери, тощо. Саме останні дві групи 

осіб – найчастіше користуються реєстраційними та ліцензійними послугами. 

Результати оцінювання наведені на рисунку 8.4. 

 

       

а) оцінка нижче середнього                                 б) оцінка вище середнього  

 

Рисунок 8.4 –  Результати опитування респондентів щодо рівня якості надання  

реєстраційних та ліцензійних послуг, % 

 

Наведені на рисунку 8.5 результати аналізу роботи обслуговуючих організацій 

свідчать про те, що близько 90% громадян жодного разу не зверталися за даними 

послугами, близько 5%  характеризують  рівень їх  якості як вище середнього; 

близько 2,7% –  як дуже поганий; 1,9% –  нижче середнього; 1,3% –  дуже добрий. 

Результати опитування свідчать, по-перше, про обмежену та специфічну категорію 

мешканців, які  користуються даними послугами, по-друге –  про високий рівень 
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незадоволених рівнем послуг в установах, що надають реєстраційні та ліцензійні 

послуги. 

Зважаючи на низький рівень користування мешканцями послугами установ, 

що надають реєстраційні та ліцензійні послуги, важливим  є питання стосовно того,  

чи потрібні зміни спектру послуг даних організацій, з метою залучення до них 

дедалі більшої кількості осіб. 79,62% респондентів не змогли відповісти на дане 

питання, що може бути зумовлено відсутність досвіду користування ними; 7,50% 

вважають за необхідне розширити перелік послуг;  7,00% респондентів пропонують 

зменшити перелік послуг.  

 

Рисунок  8.5 – Аналіз опитування респондентів щодо доцільності  зміни спектру 

послуг установ, що надають реєстраційні та ліцензійні послуги, % 

 

Таким чином, результати анкетування свідчать про значну необізнаність 

громадян з переліком  та  особливостями  надання послуг даними установами. 

Важливим є той факт, що переважна більшість осіб – головних користувачів послуг 

реєстраційного та ліцензійного характеру, оцінюють рівень їх надання нижче 

середнього, головною умовою його зростання називаючи необхідність розширення  

їх переліку. 
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9. Поінформованість мешканців міста про діяльність місцевої влади 

 

Одним із факторів, що впливає на рівень сприйняття громадою змін, що 

відбуваються з місті та розуміння ключових напрямків політики органів місцевого 

спрямування є ступінь поінформованості мешканців з тими програмами та 

заходами, що відбуваються на місцевому рівні.  Як правило,  рівень володіння 

інформацією населенням залежить від двох складових:   

– відкритості органів місцевої влади, періодичності оновлення даних, 

легкості доступу до  інформації, її актуальності; 

– зацікавленості самих мешканців в отриманні інформації даного характеру 

та уміння користування нею. 

З метою кращого розуміння рівня поінформованості населення про діяльність 

місцевої влади та ідентифікації найбільш популярних каналів донесення даної 

інформації, визначення основних їх недоліків, проаналізуємо основні джерела  

ознайомлення мешканців з роботою ОМС. 

В умовах інформатизації суспільства, достатньо популярними поряд з 

традиційними – періодичні видання та ЗМІ, стають Інтернет-канали донесення 

інформації до населення.  

Досить незначна частина респондентів (рисунок 9.1) цікавляться діяльністю 

органів місцевого самоврядування та з високою періодичністю користуються даною 

інформацією за допомогою сайтів:   24,86%  опитаних виявляють високий рівень 

зацікавленості новинами з життя міста та користуються сайтами органів місцевої 

влади щотижня; раз на місяць звертаються до інформації  – 7,20% населення; 

кожного тижня – 24,86%; один раз на три місяці – 6,92%; 5,32% респондентів 

відвідують сайти – кожні пів року та 23,26% – один раз на рік; кожні два тижні – 

4,28% респондентів. Взагалі не відвідують сайти 28,15% опитаних. 
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Рисунок  9.1 –  Результати опитування респондентів щодо частоти відвідування 

сайтів органів місцевої влади, %  

 

Дані результати свідчать про значний відсоток людей, які або взагалі не 

цікавляться новинами з сайтів органів місцевої влади  або користуються іншими, 

більш традиційними,  джерелами інформації.   

Аналіз частоти відвідування сайтів місцевої влади в розрізі різних вікових 

груп, дозволяє визначити найчастіших користувачів інформації – особи віком 25-45 

років та категорії осіб, які не користуються даними каналами інформування – особи 

віком 14-14 років, 46 років  і старше.  Результати опитування  наведені на рисунку 

9.2 

Дана ситуація може бути зумовлена відсутністю зацікавленості щодо 

діяльності місцевої влади, що є більш характерним для осіб 14 років або 

використанням інших джерел інформації (61 рік та більше). 
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Рисунок 9.2 –  Частота відвідування сайтів органів місцевої влади різних вікових 

категорій громадян, %  

 

Результати гендерного аналізу частоти відвідувань сайтів місцевої влади, 

показали відсутність суттєвих відмінностей в рівні зацікавленості чоловіків та жінок 

діяльністю ОМС (рисунок 9.3). 

Таким чином, основні напрямки підвищення рівня відвідуваності сайтів 

органів місцевої  влади та ступеня зацікавленості населення в отриманні актуальної 

та достовірної інформації, повинні бути спрямовані на задоволення потреб різних 

вікових категорій громадян в даних та полегшення доступу  до них. 
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Рисунок 9.3 –  Результати опитування, щодо частоти відвідування сайтів органів 

місцевої влади з диференціацією за гендерною ознакою, %  

 

Близько 30% опитаних взагалі не користуються інформаційно-

комунікаційними послугами для населення. Близько 18% оцінюють рівень надання 

інформації як  дуже добрий; 31% опитаних – вище середнього; 15% – нижче 

середнього;  5% – дуже погано. Таким чином, можна зробити висновок про 

задовільний рівень надання інформаційних послуг в місті. Результати аналізу якості 

їх надання наведені на рисунку 9.4.  

Цікавим є той факт, що за оцінками респондентів, якість надання інформації  

всіх наведених сайтів органів місцевої влади є однакового рівня, що може свідчити 

про наявність однотипних проблем з їх роботою та уніфікованістю підходу до 

подання інформації.  
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Рисунок 9.4 – Рівень задоволення якістю  інформації на сайтах органів місцевої 

влади, % тих, хто користується Інтернетом 

 

Щодо рівня якості подання інформації на сайтах ОМС про порядок надання 

послуг населенню, процедури консультування та підтримки, то маємо наступні 

результати: 30% населення не користувалися даними сайтами жодного разу; 18% 

оцінюють його як дуже добрий; 32% – вище середнього; 20% – нижче середнього; 

близько 8% як дуже поганий. Результати аналізу наведені на рисунку 9.5. 
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Таким чином, можна зробити висновок про достатній рівень інформатизації 

щодо порядку надання послуг населенню на сайтах органів місцевої влади. 

Переважна більшість поданої інформації відповідає запитам населення та 

задовольняє їх потреби. 

 

Рисунок 9.5 – Якість надання інформації  на сайтах органів місцевої влади % 

 

Практично половина опитаного населення проявила ініціативу стосовно 

удосконалення рівня надання інформаційно-комунікаційних послуг органами 

місцевої влади.  25,89 % респондентів висловили думку про необхідність 
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розширення переліку послуг; 13,74 %  вважають за потрібне залишити перелік 

таким як він є; 9,49 % – пропонують його зменшити. Результати анкетування 

зображені на рисунку 9.6. 

Однак, достатньо великий відсоток респондентів (47,47%) не змогли 

відповісти на дане питання, що може бути зумовлено необізнаністю громадян в 

особливостях надання даних послуг або низьким рівнем їх свідомості та бажання 

приймати участь в удосконаленні роботи ОМС. 

 

Рисунок  9.6 – Результати опитування щодо необхідності внесення змін до переліку 

інформаційно-комунікаційних послуг органів місцевої влади, % тих, хто 

користується Інтернетом  

 

Рівень якості засобів телекомунікації між громадянами та представниками 

місцевої влади в переважній більшості оцінюється мешканцями міста як 

незадовільний. Лише 8% опитаних характеризують якість послуг як високу; 23% - 

достатню; в сукупності 25% респондентів оцінюють  її як недостатню. Низькою  

характеризують якість комунікаційного зв’язку в регіоні 25% опитаних.  
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Рисунок  9.7 – Оцінка рівня ефективності каналів зворотного зв’язку від 

міської влади на звернення мешканців міста, % 

 

Оцінка  ефективності каналів зв’язку між місцевою владою та населенням, 

наведена на рисунку 9.7, дозволяє зробити висновок про задовільний їх рівень. В 

середньому, близько 8,34% характеризують його як відмінний, 22% – як добрий;  

35% – як задовільний. Незадовільно оцінюють якість послуг 18% респондентів; 

дуже низько – близько 7%.  

87,11% респондентів висловилися  позитивно щодо можливості надання 

інформаційно-комунікаційних послуг органами місцевої влади в оn-line формі, 

12,89% віддають перевагу іншим, більш традиційним джерелам (рисунок  9.8). 
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Рисунок 9.8 – Рівень готовності населення до надання послуг в оn-line формі, % 

 

Аналіз готовності населення до застосування даних каналів комунікації, 

засвідчив достатньо високий рівень сприйняття оn-line форм доведення інформації. 

Цікавим є той факт, що найбільший  відсоток населення, що виражає готовність 

користуватися інформаційними послугами в   оn-line формі – це мешканці віком 25-

60 р., а не, наприклад, молодь 14-24 років. Вікова структура опитаних, щодо 

готовності до надання послуг в оn-line формі наведена на рисунку 9.9. 

 

Рисунок 9.9 – Рівень готовності населення до надання послуг в оn-line формі з 

диференціацією за віковою ознакою, % 

 

Одним із шляхів покращення роботи органів соціального захисту населення є 

інформатизація всіх етапів подання, обробки та опрацювання заяв.  40% населення 

так, 87.11%

ні, 12.89%



 134 

надає перевагу застосуванню інформаційних платформ при поданні звернень до 

органів  соціального захисту населення. Лише 22,18% респондентів негативно 

сприймають дані пропозиції. 

Значна кількість мешканців висловлюють думку про доцільність 

запровадження та розвитку он-лайн механізмів подання звернень до органів місцевої 

влади. Серед всього спектру каналів подання інформації в онлайн режимі, 16,84% 

респондентів  віддають перевагу отримання інформації щодо неякісних ЖКП за 

допомогою смартфонів; 39,68%  висловлюються за  подання заяв щодо отримання 

послуг через сайти; 26,65% –  за впровадження онлайн підтримки;  15,47 – за 

оброблення електронних звернень органами захисту правопорядку  (рис 9.10). 

 

 

Рисунок  9.10 – Аналіз пропозицій  мешканців щодо вдосконалення механізму 

подання  звернення, % 
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Рисунок  9.11 – Аналіз пропозицій  мешканців щодо вдосконалення механізму 

подання  звернення  в розрізі вікових груп, % 

 

Цікавим є той факт, що 92,46% опитуваних в віці 61 року і старше 

висловилися за подання заяв щодо отримання послуг ЦНАПу саме через сайт. 

Молодь віком 14-24 років надає перевагу отриманню даних щодо надання неякісних 

житлово-комунальних послуг через смартфони та отриманню он-лайн підтримки на 

сайті установ соціального захисту населення (рисунок 9.11). 

Респонденти 46-60 років в більшій мірі висловилися за оброблення 

електронних звернень громадян органами захисту правопорядку та поліції,  

отримання послуг ЦНАПу саме через сайт.  
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Таким чином, аналіз підтвердив наявність різних пріоритетів, щодо видів 

послуг соціального характеру, які можуть надаватися населенню в он-лайн формі. 

Врахування даних пропозиції при розробці заходів, щодо удосконалення роботи 

соціальних служб міської ради на початковому етапі, повинно передбачати 

співставлення послуг, що користуються найбільшим попитом у кожній конкретній 

категорії громадян з їх пропозиціями щодо можливих шляхів отримання інформації. 

Однією із причин низької активності користувачів є часті  порушення в роботі 

сайтів органів місцевої влади. Так, близько 2% стикаються з даними порушеннями 

регулярно;  23% - дуже часто; 32% - дуже рідко; 42% респондентів не стикалися з 

ними взагалі. Результати зображені на рисунку 9.12 свідчать про низький рівень 

збоїв в роботі органів місцевої влади.  

 

 

Рисунок  9.12 – Аналіз опитування мешканців стосовно частоти порушень роботи 

сайтів органів місцевої влади, % 
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10. Відкриті питання пропозиції мешканців міста Суми щодо 

якості послуг 

Мешканцями міста Суми  було надано 100 пропозицій стосовно підвищення 

якості послуг адміністративно-господарських закладів всіх форм власності в місті 

Суми: 

Таблиця 10.1 – Пропозиції мешканців міста Суми щодо підвищення якості 

послуг адміністративно-господарських закладів 

Все влаштовує 

Online документообіг, скорочення робітників, підвищення рівня з/п, миттєвий фідбек 

від відвідувачів через online додаток, відповідальність за поганий фідбек (тільки так щось 

зміниться) 

Активізація оперативного реагування на кожне звернення громадянина.  

Більше виконувати прохання громадян 

Большечеловечности в общении с людьми 

Бути людьми 

Більше переводитися на онлайн обслуговування. 

В анкеті не було приділено достатньо уваги департаменту інфраструктури міста. А 

хотілося б, щоб цей департамент працював біль прозоро, більш оперативно та з більшою 

зацікавленістю у вирішенні проблем громадян. Враховував специфіку потреб приватного 

сектору, "пасивних" багатоквартирних будинків, багатоквартирних будинків з будинковим 

комітетом, багатоквартирних будинків з ОСББ 

В першу чергу, перевірити пожежну безпеку п-в, умови праці і відпочинку.  

В Сумах величезне засилля корупції та кумовства. Посади купуються за хабарі, за 

відкати, стимулюється посадова некомпетентність та навіть злочини. Панове керівники, ви ж 

знаєте - що Суми - "велике село"! Всі про всіх усе знають! Інколи противно дивитись на вас по 

телебаченню, знаючи, хто "тримає маршрутки", хто "крутить гроші освітян під проценти" у 

банках своїх родичів, хто наживається на евро-дворах, які через рік розсипаються й приходять 

у негідність...Не крадіть і не брешіть! І все в Сумах буде гаразд 

В центрі міста смердить лайном 

Міст в центрі не можуть зробити вже пів року 

В річках замість чистої води-болота 

Всі крадуть ціни пізд**(жах) 
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Важко відповісти 

Вважаю за необхідне більш широко і ефективно впроваджувати цифровізацію послуг 

через технології електронного урядування 

Ввести в Департаменті соціального захисту населення електронні черги, так як це 

зроблено в ЦНАП.  Ввести електронні білети в громадському транспорті,  в тому числі 

маршрутних таксі. 

Взяти під контроль роботу жеків. Сайти не працюють, на листи не відповідають, 

Договори з мешканцями не підписують, справно послуг не надають. Плату нараховують  

Виконувати свою роботу 

Виставляти всі форми в електронному варіанті 

Відновити  роботу інтернет ресурсу "Відкрите місто" 

https://opencity.in.ua/issueview?Id=34510#r=UA59101 

Владі потрібно не місця у кріслах ділити а намагатися покращити місто та умови для 

комфортного мешкання  

Впровадження "Цифрового уряду" 

Впровадити on-line підтримку 

Все добре  

Гадаю, що треба детально вивчити досвід успішних міст нашого масштабу України та 

Європи та втілювати  у життя нашого міста. 

Графік роботи повинен бути зручним.  Збільшити години прийому 

Дотримання європейського правила -  закон єдиний для всіх. 

Запровадити в усіх установах СМР "електронну" чергу; облаштувати нормальні туалети 

та кімнати для матері та дитини, в яких можна погодувати, змінити підгузок і т.д. Зробити 

нормальні сайти та їх мобільні версії  для усіх підрозділів СМР, де повинні бути не лише 

телефони та адреси, а повний перелік послуг, обов'язків. На сайті СМР повинна бути актуальна 

і зрозуміла, і доступна інформація щодо змін у медичній сфері (які тепер є заклади, усі 

актуальні телефони, адреси). Повинно бути більше інформації та об'яв про громадський 

бюджет та про заходи, які будуть відбуватися, а не вже відбулися. 

Зарплату 

Збільшення кількості персоналу для прийому громадян (дозволить уникати черг), 

комп'ютеризований (електронний) доступ до архіву документів усіх установ (дозволить 

громадянам не витрачати дорогоцінний час на відвідування установ і замовлення необхідних 

документів). 

Збільшення кількості послуг населенню, які можуть надаватися в онлайн режимі 



 139 

Збільшити зарплатню 

Звільнити керівництво міста і замінити новими компетентними неупередженими 

людьми яким потрібне місто і люди а не влада і гроші 

Зменшення формалізму. Перехід до дієвих заходів 

Зниження рівня корупції 

Зробити більш гнучкий графік роботи, бо для того щоб звернутись до певного закладу 

треба відлучатись з роботи  

Зробити повноційний портал для Департаменту соціального захисту населення з 

покроковими інструкціями щодо отримання тих чи інших послуг та можливістю отримати 

дистанційно ті послуги, які не потребують фізичної присутності громадянина.  

Налагодити електронну взаємодію між різними підрозділами.  

Краще інформування населення та дотримання нормативів всіма структурами 

Краще реагувати на звернення громадян 

Кращий індивідуальний підхід 

Максимальна інформативність на дошках з документами та онлайн заповнення 

документів та ел. Реєстрація в чергах 

Максимальне розміщення інформації на сайтах, онлайн підтримка 

Максимальний відхід від контакту споживача з чиновником, збільшення кількості 

електронних сервісі 

Мене не бентежить 

Мобільні платформи 

Можливість надання послуг в онлайн режимі. 

Наша країна - повний хаос . Тут ніхто не хоче жити та вчитися . Якщо ви сліпі та не 

бачите , вся молодь прагне втекти за кордон. ДОСИТЬ КРАСТИ! РОБІТЬ ЩОСЬ ДЛЯ 

КРАЇНИ , СКОТИ . 

Не бачу сенсу 

Не вимагати непотрібних довідок - усе є в базах даних. 

Не готова 

Не знаю 

Не має часу 

Не маю 

Не маю відповіді 

Немає 

Необхідний єдиний контролюючий орган 
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Необхідно підвищити темпи розвитку ІТ - сфери 

Нехай працюють більш відповідально 

Оперативне реагування на проблеми містян 

Оперативнорешайтепроблемы Сумчан и жалоб не будет 

Открытость, простота и доступностьинформации 

Перейти в он-лайн режим та оперативно реагувати на е-запити громадян 

Підвищення відповідальності кожного працівника 

Підвищення культури спілкування представників органів місцевого самоврядування, 

особливо телефоном.  

Підвищити рядовим виконавцям заробітну плату, щоб вони завзятіше працювали та 

трималися за свої робочі місця. 

Підвищити фінансування, збільшити кількість робочих місць, діяти честно, відкрито до 

людей, не красти фінанси організації. 

Повышениепрофессиональногоуровнясотрудников 

Поліція, ЖЕК 

Потрібно впроваджувати систему розумне місто у всіх сферах життєдіяльності міста  

Приймати думки населення стосовно питань підвищення тарифів на комунальні 

послуги  

Прийом громадян по вихідних днях 

Проведення навчань 

Проводити опитування частіше 

Прозорість 

Пропозицій не передбачено принципами 

Пропозиція щодо притулку для бездомних собак, їх дуже багато у місті, іноді дуже 

страшно іти вулицями міста. Велике прохання вирішити негайно це питання 

Ремонт під'їзних шляхів до шкіл та дитячих садочків 

Ремонт шляхiв 

Розширити перелік послуг, чкі можна отримати он-лайн (запис до електронної черги, 

замовлення довідок і т.і.) 

Сделайтечтобы в центре Сум не воняло. Это не возможно. 

Сделать ремонт в Онкодиспансере, стыдно зайти 

Скоро у нас не останетсямолодежи ... 

Убрать половину не нужныхчиновников !!!!!!!!!!!!!!! 

Скриньки звернень на вулицях міста 
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Статтю присвячено аналізу різних відносин за участі навчальних закладів і пропозиції 

окремих шляхів удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання 

останніх. У статті проведено порівняння кількості вищих навчальних закладів у 

співвідношенні із кількістю населення. В Україні з розрахунку на однакову кількість 

населення вищих навчальних закладів більше, ніж у США, Японії, КНР, Південній Кореї, 

Сінгапурі, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Російській Федерації. Велика кількість 

навчальних закладів пропонує велику кількість освітніх та інших послуг. Перевищення 

пропозиції над попитом призводить до зниження якості освітніх послуг. Для забезпечення 

ефективної господарської діяльності навчальних закладів вважаємо за необхідне надати їм 

можливості найбільш повно використовувати загальні принципи господарювання, зокрема 

перші два із названих у статті 6 Господарського кодексу України: 

 - забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів 

господарювання; 

 - свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. 

 Завдяки використанню цих принципів навчальні заклади мають самостійно обирати 

організаційно-правову форму, діяти на основі різних форм власності, надавати велику 

кількість послуг, не заборонених загальним господарським законодавством. 

 Крім цього забезпечення високої якості послуг можливе через наявність стабільної 

майнової основи. Жодним чином не принижуючи роль приватних навчальних закладів, 

запропоновано господарсько-правовими та адміністративними методами підтримувати 

державні навчальні заклади. Запропоновано з обережністю ставитися до основних фондів, що 

в якості інвестицій передаються навчальним закладам іншими суб’єктами господарювання 

(особливо іноземними). У складі майна виділено його інноваційну складову, яку названо 

прогресивними майновими активами. Інвесторам, що передають навчальним закладам 

перспективні майнові активи, запропоновано надавати податкові пільги. 

Створення філіалів цнапу в різних районах міста, що надасть можливість зменшити 

черги.  

Створити єдиний центр надання послуг в готелі Суми 

Так як всі дані з жеків (картотека) передані ДО цнапу, зобов’язати останніх надавати 

мешканцям міста повну інформацію для оформлення приватизації (заяви, довідки), бо жекі не 

мають інформації по руху мешканців за адресами. 

Треба все робити для людей, робити якісно, чесно, не бути байдужими 

Треба звільнити заступника міського голови з питань ЖКГ 

Треба платити мені гроші і все буде добре :D 
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Убрать / упроститьбюрократию 

Установить камерынаблюдения не только за мусорками, но и за дорогами, парками, 

дворами 

Хотілось би, щоб євродвори були не тільки біля багатоповерхівок, а й в районі 

Хіммістечка. По тротуарах ходити взагалі не має можливості. А з дитячим візочком, то жах. 

Спробуйте пройти і ви 

Цікавиться у самих людей  

Чесно працювати 

Швидше виконувати запит людини 

Я навчаюсьв 15. ЯпрезидентУкраїни 

 

Пропозиції мешканців міста Суми щодо зайвості документів та процедурних 

дій, що вимагаються адміністративно-господарськими закладами для отримання 

послуг, то дана інформація наведена у таблиці 10.2. 

 

Таблиця 10.2 Пропозиції мешканців міста Суми щодо зайвості документів та 

процедурних дій, що вимагаються адміністративно-господарськими закладами 

Багато довідок 

Багато зайвих документів та процедур 

Без всехбумажныхдокументов, кромеправоустанавливающих, можнообойтись. 

Бюрократичні 

Важко визначити. 

Важко визначитися 

Важко відповісти 

Важко відповісти. Майже не звертаюсь. 

Важко сказати 

Взагалі без паперу, за виключенням тих випадків коли необхідно надрукувати довідку, 

все повинно бути в online, з електронними підписами та затвердженнями, electronicworkflow, 

відразу впаде рівень корупції, коли не можна буде заднім числом підписувати документи і т.і.  

Видання довідок 

Все 

Все потрібне 

Всі документи у бумажному вигляді, повинні бути електронні документи та бази даних 
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Всі платні 

Всі потрібні 

Довідка з місця проживання 

Довідка про склад сім'ї 

Довідки - зараз усе є в комп'ютерних базах даних на кожного 

Документи визнаються недійсними дуже рідко 

Достатньо тих, що є 

Документи на паперових носіях 

ЖК (заменить) 

Зайвим є роздутий штат керівників та перевіряючих, особливо в освіті - наприклад ІМЦ, 

де всі по блату 

Затрудняюсь ответить 

Збір великої кількості документів, адже це все повинно бути в архівах різних установ і 

фахівці повинні мати доступ до них 

Збір документів з усіх організацій 

Збір паперової документації 

Ідентифікаційний код на папері, якщо маю ІД картку і він там уже прописаний.  

Також треба щось вирішувати з пропискою.. На прикладі європейських країн. Це пережитки  

Ідентифікаційний номер 

Копияплатежки 

Копії документів та оригіналів для оформлення субсидії з осіб які не проживають за 

місцем прописки;  

Кримінальний кодекс України 

Ксерокопії документів, бо зараз все можна зробити в відсканованому вигляді 

Надання ксерокопій документів, які все одно скануються та переводяться в електронний 

вигляд. 

Надмірна бюрократія 

Не готова відповісти 

Не знаю 

Не має таких 

Не маю відповіді 

Не знаю 

Незрозумілі довідки. "Мандри" по кабінетах безпорадних посадовців 
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Немає 

Немає відповіді 

Ничего 

Паспорт 

Паспорти на земельні ділянки 

Постійні ксерокопії документів у паперовому вигляді. Довідки з місця роботи, реєстрації, 

тощо. 

Потрібен тільки паспорт, інші документи не потрібні 

Прописка в іншому місті. 

Робити для всіх однаково.  

Складно відповісти, не стикався 

Складно відповісти, я не користуюся всіма адміністративно-господарськими закладами 

для отримання послуг 

Слідкувати за магазинами та гігієною в них 

Справки о составесемьи 

Статтю присвячено аналізу різних відносин за участі навчальних закладів і пропозиції 

окремих шляхів удосконалення законодавства про майнове забезпечення господарювання 

останніх. У статті проведено порівняння кількості вищих навчальних закладів у співвідношенні 

із кількістю населення. В Україні з розрахунку на однакову кількість населення вищих 

навчальних закладів більше, ніж у США, Японії, КНР, Південній Кореї, Сінгапурі, Великій 

Британії, Франції, Італії, Польщі, Російській Федерації. Велика кількість навчальних закладів 

пропонує велику кількість освітніх та інших послуг. Перевищення пропозиції над попитом 

призводить до зниження якості освітніх послуг. Для забезпечення ефективної господарської 

діяльності навчальних закладів вважаємо за необхідне надати їм можливості найбільш повно 

використовувати загальні принципи господарювання, зокрема перші два із названих у статті 6 

Господарського кодексу України: 

 - забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів 

господарювання; 

 - свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. 

 Завдяки використанню цих принципів навчальні заклади мають самостійно обирати 

Організаційно-правову форму, діяти на основі різних форм власності, надавати велику 

кількість послуг, не заборонених загальним господарським законодавством 

 Крім цього забезпечення високої якості послуг можливе через наявність стабільної 

майнової основи. Жодним чином не принижуючи роль приватних навчальних закладів, 
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запропоновано господарсько-правовими та адміністративними методами підтримувати державні 

навчальні заклади. Запропоновано з обережністю ставитися до основних фондів, що в якості 

інвестицій передаються навчальним закладам іншими суб’єктами господарювання (особливо 

іноземними). У складі майна виділено його інноваційну складову, яку названо прогресивними 

майновими активами. Інвесторам, що передають навчальним закладам перспективні майнові 

активи, запропоновано надавати податкові пільги. 

Ходіння по кабінетах та збір паперової документації 

Численні довідки 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином, наочними виглядають проблеми комунікації місцевих органів 

влади з власним населенням. У той час, як більшість мешканців міст бодай трохи 

цікавляться діяльністю місцевої влади, остання нездатна надавати їм усю необхідну 

інформацію. 

Показово, що найзручніший канал комунікації між владою й населенням – 

інтернет – наразі виконує свою функцію донесення корисної інформації до 

мешканців міст недостатньо, що вказує на очевидні прогалини в інформаційній 

політиці влади міст. 

Проведене анкетування дозволило зробити наступні основні висновки. 

1. На сьогодні існує необхідність подальшого моніторингу якості надання 

адміністративних послуг з метою усунення недоліків в роботі ЦНАПів. 

Обов’язковим також є інформування громадян з питань надання адміністративних 

послуг з метою покращення якості консультування громадян з питань надання 

адміністративних  послуг. 

2. Доцільним є проведення регулярного аналізу зауважень і пропозицій 

суб’єктів звернень щодо якості надання адміністративних послуг. А також навчання 

працівників ЦНАП з питань культури обслуговування громадян. Для надання 

послуг людям з особливими потребами можна запровадити послуги роботи виїзних 

адміністраторів. 

3. Обов’язковим об’єктом постійного моніторингу повинні бути ЖКГ, 

оскільки результати проведеного дослідження виявили, що переважна частина 

опитаних мешканців (більше 80%) є в тій чи інший мірі незадоволеними 

обслуговуванням житлово-комунальними господарствами, а заходи щодо 

покращення роботи ЖКГ повинні бути враховані у загальній Стратегії розвитку 

міста до 2027 року. 

4. Вагомими з точки зору реалізації конкретних заходів щодо забезпечення 

спокою та безпеки у нашому місті надало проведене анкетування. Так, найбільш 

небезпечними місцями міста Суми з зору точки прояву хуліганських дій з боку 

інших осіб є вул. Харківська, вул. Прокофьєва, вул. Роменська, 8-10 мікрорайони; 
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крадіжки майна відбуваються загалом в центральних районах міста – Центр (вул. 

Набережна, Іллінська, Ринок, вул. Петропавлівська, вул. Г. Кондратьєва (Аеропорт) 

–близько 30% випадків, район Автовокзалу (вул. С.Бандери, Білопільськийшлях), 

район Тепличного - 40% випадків, вул. Шевченко -76% випадків, Металургів, район 

Тополі і Василівки - 50%випадків. Зважуючи на вище наведені факти, 

представникам Нацполіції слід посилити контроль даних районів. 

5. Заслуговує на увагу аналіз діяльності органів соціального захисту 

населення, робота яких пов’язана з формуванням сприятливих умов для проживання 

в суспільстві незахищених верств населення.  

Проведений аналіз дозволив зробити висновок про низький рівень 

користування послугами соціального захисту населення. За послугами соціального 

характеру зверталось біля 45% громадян міста, 13% з яких  повністю задоволені 

рівнем обслуговування та якістю наданих послуг, 27% надали негативні відгуки. 

30% респондентів взагалі ніколи не звертались за соціальною допомогою, 

переважна більшість з яких - молодь віком 18-24 роки. Заслуговує на увагу той факт, 

що майже 4% респондентів відвідують  установи соціального захисту  два рази на 

тиждень, а 0,51% – кожного тижня. Аналіз вікової структури користувачів 

соціальних послуг засвідчив, що найчастіше до соціальних служб звертається саме 

молодь віком 14-17 років:  кожного тижня – 3,48% опитаних; раз на два тижні – 

6,96%; раз на місяць – 6,09%.  

Переважна більшість опитуваних звертає увагу на наявність знаної кількості 

проблем у роботі установ соціального захисту населення пов’язаних з: низьким 

рівнем професійної підготовки фахівців (некомпетентність, упередженість, 

порушення законодавства)  та відсутністю умов до якісного надання послуг - 

необхідність особистого надання документів за переважною більшістю послуг 

зумовлює виникнення черг та тривалого розгляду справ, некоректне відношення 

працівників, порушення законодавства, тощо.  

Аналіз якості обслуговування в розрізі основних соціальних послуг, засвідчив 

той факт, що послуги сприяння розвитку промисловості та підприємництва, питань 

встановлення опіки та піклування над неповнолітніми особами, згадувалися як серед 
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тих, якістю надання яких громадяни незадоволені (5%), так і серед тих, рівень яких 

населення визначає як  задовільний. Достатній (13%) та високий (1%) рівень 

задоволення від користування послугами соціального захисту виразили респонденти 

стосовно послуг з організації оздоровлення, відпочинку дітей пільгових категорій, 

отримання благодійної допомоги (гуманітарної) громадянами, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, приватизації та передачі житла іншим 

правовласникам. 

Найбільший відсоток респондентів (17,95%) в віці 14-17 років, негативно 

оцінили роботу Відділу обліку, розподілу та приватизації житла, найменше – 

Державну службу зайнятості. Позитивні оцінки отримав Відділ у  справах молоді та 

спорту. 

Особи віком 61 рік і старше негативно оцінили роботу Державної служби 

зайнятості, позитивно - Департаменту забезпечення ресурсних платежів та 

соціального захисту населення. 

За результатами аналізу зроблено висновок про те, що частота відвідувань 

даних установ пов’язана зі специфікою наданих послуг  та категорією споживачів. 

Зважаючи на вікові характеристики користувачів послугами  служб соціального 

захисту населення та наведені вище недоліки в їх наданні, зроблено висновок про 

потребу електронізації типових  соціальних послуг для конкретних категорій 

громадян з метою зниження частоти відвідувань установ населенням та прискорення 

процедур подання документів та отримання зворотного зв’язку.  

Крім того, запровадження електронної форми подачі документів забезпечить 

уникнення упередженого ставлення до клієнтів та порушення законодавства. 

Зроблено висновок про те, що заходи по вдосконаленню  роботи служб 

соціального захисту населення Сумської міської ради повинні передбачати: 

розвиток мережі  контакт центрів соціального захисту населення в найбільш 

густонаселених районах міста; запровадження програми професійної підготовки 

співробітників місцевих служб соціального захисту населення; запровадження 

системи цільового фінансування, котра передбачала б  формування механізму 

адресних трансфертів («гроші ходять за клієнтом). На основі поведеного аналізу 
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зроблено висновок, що оскільки найбільш частот до соціальних служб звертається 

молодь віком 14-24 років, то одним із напрямів покращення їх роботи може 

слугувати  зростання кількості послуг,  що надаються  в електронній формі. 

Запровадження онлайн  системи  отримання соціальних послуг, повинно 

передбачати можливість не лише внесення особистих даних та іншої необхідної 

інформації, але й  отримання зворотного зв’язку від працівників служб про 

результати розгляду документів. 

7. Аналіз діяльності установ сприяння зайнятості показав, що поряд з Міським 

центром зайнятості (68,58% опитаних), не менш вагому роль в процесі пошуку 

роботи респонденти відводять рекламі, інформації від друзів, самостійному 

зверненню до підприємств (21,41%).  Зроблено висновок про що громадяни в віці 

14-24 роки більш схильні до самостійного пошуку роботи, в той час як особи в віці 

25 років і старше надають перевагу саме  Державній службі зайнятості. 

Практично всі установи соціального захисту населення мають середній рівень 

якості та доступності послуг, ідентичні проблеми пов’язані з їх наданням: низький 

рівень толерантності та компетентності працівників, порушення законодавства, 

тривалий час на вирішення проблеми. 

В цілому, майже 56% респондентів негативно оцінили роботу Державної 

служби зайнятості. 16% опитаних оцінили  рівень якості роботи як високий, майже 

14% респондентів як низький та  близько 7% –  недостатній. 

6.  Вагомою складовою  комфортності проживання в місті є дотримання прав 

громадян як представниками влади так і  суб’єктами економічної діяльності. Досить 

високий відсоток опитаних стикалися з випадками недобросовісної конкуренції та 

порушення їх прав. Занепокоєння викликає той факт, що більше третини 

респондентів не зверталися до відповідних органів з заявою щодо порушення 

закону: близько 5,60% не зверталися до жодної установи і не переймаються даним 

питанням;  35,44 % – зверталися до керівництва торговельного закладу; 15,53% 

респондентів ніколи не стикалися з даними випадками. До відділу торгівлі, побуту 

та захисту прав споживачів зверталося близько 6,92 % респондентів;  36,52% 

самостійно ніяких дій не чинили, але вважають відповідальними за це контролюючі 
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органи. Однією із причин даної ситуації є низький рівень довіри до контролюючих 

органів та відсутність зворотної реакції на звернення. 

Найбільш активними в процесі анкетування виявилися особи віком 14-17 

років, щодо питань захисту від бездомних тварин,  прав споживачів, захисту 

довкілля та прав  інтелектуальної власності. Особи віком  18-25 років  найбільш 

активно оцінювали послуги з захисту довкілля,  прав споживачів, 46-60 років -  

захисту довкілля, прав споживачів, прав інтелектуальної власності, 25-45 - захист 

від бездомних тварин. Найменш активної віковою групою виявилися особи старше 

61 року. 

За результатами аналізу зроблено висновок про необхідність запровадження 

ОМС комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості 

населення стосовно розуміння своїх прав та обов’язків, посилення рівня 

відповідальності за себе та оточуючих, розуміння процедур звернення до даних 

установ та їх контактних даних. 

Визначено, що ідентифікація найбільш активних вікових груп в розрізі 

проблем з порушенням їх  прав, дозволить визначити найбільш активні групи  

населення та долучати їх до розробки програм удосконалення роботи відповідних 

служб, круглих столів, семінарів. 

7. Результати опитування мешканців міста щодо користування ними 

реєстраційними та ліцензійними послугами, довели наявність низького рівня 

обізнаності громадян з переліком  та  особливостями  надання послуг даними 

установами. Зроблено висновок про те, що переважна більшість послуг 

реєстраційного та ліцензійного характеру має якість нижче середнього рівня. 

Визначено, що головною умовою його зростання є розширення  переліку даних 

послуг та спрощення процедури їх отримання. 

7.  Рівень зацікавленості громадян діяльністю місцевої влади, реалізованих 

програмах  та заходах в місті є достатньо низьким. Майже 30% населення взагалі не 

цікавляться даною інформацією. 24,86%  опитаних проявляють високий рівень 

зацікавленості новинами з життя міста та користуються сайтами органів місцевої 

влади щотижня; раз на місяць звертаються до інформації  – 7,20% населення; 
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кожного тижня – 24,86%; один раз на три місяці – 6,92%; 5,32% респондентів 

відвідують сайти – кожні пів року та 23,26% – один раз на рік; кожні два тижні – 

4,28% респондентів.  

Аналіз частоти відвідування сайтів місцевої влади в розрізі різних вікових 

груп, дозволив визначити найчастіших користувачів інформації – особи віком 25-45 

років та категорії осіб, які не користуються даними каналами інформування – особи 

віком 14-14 років, 46 років  і старше.   

Основними причинами даної ситуації визначено низький рівень якості засобів 

телекомунікації, застарілі дані, непоінформованість населення про можливі канали 

отримання даної інформації. 
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Додаток А 

Анкета для проведення опитування 

Шановні мешканці міста Суми! 

Наразі ми працюємо над розробкою Стратегії розвитку міста Суми до 2027 

року. Ми знаємо, що нас об'єднує спільна добра мета і нам необхідно разом 

визначитися, який шлях обрати для її реалізації. Ніхто краще за вас самих не знає 

проблем, що вас турбують, ваших потреб, сподівань та цінностей, які вами керують. 

Я пишаюся вами і ціную вашу думку, саме тому я щиро чекаю від вас зворотного 

зв'язку. 

Ми разом маємо вирішити в якому місті ми хочемо жити та хочемо, щоб жили 

наші діти в майбутньому. Спільна робота забезпечує успішне створення синергії, 

дає змогу розподілити відповідальність між всіма зацікавленими сторонами. 

Рухаючись разом в одному напрямку ми побудуємо сприятливе середовище для 

життя, роботи та відпочинку. Залучення широкого кола мешканців до процесу 

місцевого економічного розвитку забезпечує гнучкість, аполітичність, прозорість і 

підзвітність процесу. 

Ми працюємо над розробкою Стратегії розвитку задля добробуту наших 

Сумчан, задля можливості створити умови, в яких вже сьогодні кожний бажаючий 

буде мати змогу брати участь у суспільних заходах та брати на себе 

відповідальність. Ми прагнемо сформувати команду активних жителів, які знають, 

що в їх силах побудувати краще життя. 

Я запрошую вас, дорогі Сумчани, долучатися до розробки Стратегії розвитку. 

Ми маємо разом розробити спільний проект, який буде відображати наше прагнення 

зробити процвітаюче, розвинуте та інноваційне місто. Наша сила в єдності та 

наполегливій праці. Чи побудуємо ми місто щасливих людей залежить тільки від 

нас, нашої волі, віри, надії, компетенції. 

Сьогодні Ви можете взяти участь у розробці Стратегії розвитку міста Суми до 

2027 року долучившись до участі в соціологічному опитуванні та внести свій вклад 

в розбудову нашого світлого майбутнього. 
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Опитування є добровільним та анонімним, і його результати будуть 

використані виключно в узагальненому вигляді. 

 

З повагою 

Сумський міський голова         Лисенко Олександр Миколайович 
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Блок 1 «Дослідження цінностей мешканців міста Суми» 

1) Ваш вік (повних років): 

а) 14-17; 

б) 18-24; 

в) 25-45; 

г) 46-60; 

д) 61 і старше. 

 

2) Стать: 

а) чоловіча; 

б) жіноча. 

 

3) Ваша освіта: 

а) загальна середня; 

б) середня спеціальна; 

в) неповна вища; 

г) повна вища; 

д) маю науковий ступінь та/або вчене звання. 

 

4) Ваша зайнятість (оберіть один варіант, який найбільш точно описує Вашу 

основну зайнятість): 

а) бізнесмен (підприємець); 

б) працівник (ця) бюджетної організації; 

в) держслужбовець; 

г) найманий працівник (фірма, підприємство, установа тощо); 

д) безробітний; 

е) пенсіонер; 

ж) пенсіонер і працюю; 

з) навчання (училище, коледж, університет, інше); 
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и) веду домашнє господарство (включно з відпусткою по догляду за дитиною); 

к) військовослужбовець; 

л) працівник органів захисту правопорядку. 

 

5) Яку релігію Ви сповідуєте? 

а) християнство; 

б) іслам; 

в) юдаїзм; 

г) буддизм; 

д) жодної; 

е) інше _____________(вкажіть). 

 

6) Якою мовою Ви переважно спілкуєтесь вдома? 

а) українською; 

б) російською; 

в) іншою _________________(вкажіть). 

7) В якому районі міста Ви мешкаєте? 

а) Баси; 

б) Хіммістечко; 

в) вул. Харківська (вул. С. Табали, СКД); 

г) вул. Прокоф’єва; 

д) 8-10 мікрорайон; 

е) 12 мікрорайон; 

ж) вул. Харківська (Виставковий центр, ТЦ «Мануфактура»); 

з) Центр (вул. Набережна, Іллінська, Ринок); 

и) вул. Петропавлівська; 

к) вул. Г. Кондратьєва (Аеропорт); 

л) вул. Роменська; 

м) район Автовокзалу (вул. С. Бандери, Білопільський шлях); 

н) район Тепличного; 
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о) вул. Шевченко, Металургів; 

п) район біля залізничного вокзалу (пр. Шевченка, вул. Троїцька, Горького); 

р) Курський проспект; 

с) район Тополі, Баранівка; 

т) вул. Ковпака, Веретенівка; 

у) Василівка. 

 

8) Ви корінний мешканець міста Суми? 

а) так; 

б) ні, переїхав з передмістя; 

в) ні, переїхав з іншого міста/країни. 

 

9) Де саме Ви проживаєте? 

а) у багатоквартирному будинку; 

б) у власному будинку; 

в) у гуртожитку. 

 

10) Визначте важливість цінностей для Вас (поставте позначку у відповідній 

клітині): 

 

Цінність 
Неважливо 

взагалі 

Скоріше 

неважливо 

Важливо Дуже 

важливо 

свобода слова (можливість вільно 

висловлювати власну думку) 
 

   

дотримання законодавства     

особиста безпека      

сімейні (родинні) цінності     

матеріальний добробут     

 

11) Визначте важливість життєвих пріоритетів для Вас (поставте позначку у 

відповідній клітині): 

Життєвий пріоритет 
Неважливо 

взагалі 

Скоріше 

неважливо 

Важливо Дуже 

важливо 

соціальна реалізація (бути корисним     
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суспільству) 

професійна реалізація (мати авторитет у 

трудовому  колективі, бути фахівцем у 

своїй сфері діяльності) 

 

   

комфортні умови проживання (транспорт, 

інфраструктура, благоустрій міста, 

екологічна ситуація тощо) 

 

   

творчість та улюблені заняття     

допомога ближньому      

служіння Вітчизні     

гарна освіта, саморозвиток, отримання 

нових знань та вмінь 
 

   

духовний розвиток     

інше_____________ (вкажіть)  

 

12) Як Ви ставитеся до людей інших національностей? 

а) вважаю рівними собі та відкритий(та) до спілкування; 

б) толерантно, але не готовий(ва) до близького спілкування та співпраці; 

в) байдуже; 

г) негативно. 

 

13) Визначте Ваше ставлення до людей іншої раси (без указування причин(и) 

а) вважаю рівними з собою та готовий(ва) до дружби і співпраці; 

б) цікавлюсь, але не готовий(ва) до тісного спілкування та спільної праці; 

в) байдуже; 

г) негативно/з насторогою. 

 

14) Що Ви відчуваєте, якщо знаходитесь в компанії з представниками нетрадиційної 

сексуальної орієнтації? 

а) не відчуваю різниці, всі люди є рівними; 

б) готовий(ва) до спілкування з ділових питань, але дружні відносини 

неможливі; 

в) ставлюся нейтрально, мене це не бентежить; 

г) буду намагатися звести спілкування до мінімуму; 

д) відношуся із співчуттям.  
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15) Припустимо, що до Вашої оселі завітали з релігійною агітацією. Якими будуть 

Ваші дії?  

а) поспілкуюся та дізнаюся більше; 

б) поспілкуюся, висловлю критику або сумніви у переконаннях представників 

цієї віри; 

в) не буду спілкуватися взагалі. 

 

16) Визначте своє ставлення до людей з особливими потребами: 

а) співчуття; 

б) готовність до допомоги, якщо потрібно; 

в) дискомфорт при спілкуванні; 

г) я відношуся до таких людей так само, як і до всіх інших. 

 

17) Припустимо, що у колективі поруч з Вами знаходиться людина, яка відбувала 

покарання. Яка Ваша реакція? 

а) готовий(ва) до повноцінної співпраці; 

б) ставлюся нейтрально, але якщо від неї буде залежати моя заробітна плата 

чи організація праці, то буду уникати спільних завдань; 

в) буду триматися від неї подалі і радитиму це робити іншим колегам; 

г) буду намагатися зробити так, щоб цю людину звільнили. 

 

18) Де Ви найчастіше проводите свій вільний час? 

а) вдома; 

б) у гостях; 

в) на природі (парк, ліс, річка тощо); 

г) на дачній ділянці; 

д) за заняттями спортом; 

е) у закладах харчування (кафе, ресторан); 

ж) у закладах дозвілля (кінотеатр, театр, нічний клуб тощо); 

з) у тематичних гуртках за інтересами; 
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и) інше _____________(вкажіть). 

 

19) Наскільки Ви задоволені тим, як склалося Ваше життя (за сферами життя)? 

Поставте позначку у відповідній клітині. 

 

Сфери життя Зовсім не 

задоволений 

Скоріше не 

задоволений 

Скоріше 

задоволений 

Повністю 

задоволений 

сімейне життя     

професійна реалізація     

матеріальний добробут     

проведення дозвілля     

освіта     

спорт     

здоров’я     

побутові умови життя     

комфортність проживання у місті     

 

20) Як би Ви охарактеризували матеріальне становище Вашої родини? 

а) в цілому на життя вистачає, можу придбати все, що хочу; 

б) вистачає на життя, але з придбанням речей тривалого вжитку (меблів, 

холодильника, телевізора тощо) є проблеми; 

в) вистачає тільки на харчування, придбання речей першої необхідності та 

сплату комунальних послуг; 

г) досить скрутне, грошей не вистачає навіть на продукти харчування та ліки. 

 

21) Визначте серйозність впливу для Вас вказаних проблем (поставте позначку у 

відповідній клітині): 

Основна проблема 
Слабка 

Помірна Не 

значна  

Значна 

не всі працездатні члени моєї родини 

працевлаштовані 
 

   

низький рівень матеріального добробуту моєї 

родини 
 

   

низький рівень сервісу у транспорті та зависока 

вартість міських пасажирських перевезень  
 

   

низький рівень особистої безпеки;     

низький рівень медичного обслуговування у 

комунальних медичних закладах 
 

   

нерозвинена інфраструктура дозвілля в місті     
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погана екологія в місті     

низький рівень благоустрою території, неосвітлені 

вулиці, поганий стан доріг тощо 
 

   

низький рівень та висока вартість комунальних 

послуг 
 

   

некомпетентність міського керівництва     

обмеженість можливостей для моєї самореалізації 

(освіта, тренінги, курси) 
 

   

не маю власного житла     

жодна з вказаних проблем не є для мене 

актуальною 
 

   

 

22) З якими з цих проблем Ви стикалися в процесі роботи? (можна обрати декілька 

варіантів) 

а) неофіційне працевлаштування; 

б) заробітна плата в конвертах (частково); 

в) порушення трудового законодавства (понаднормована праця); 

г) порушення трудових прав працівника (несвоєчасна виплата заробітної плати; 

д) нехтуванням соціальними гарантіями з боку роботодавця); 

е) не стикався (лась) з жодною з цих проблем. 

 

23) Якщо Ви не задоволені своїм матеріальним становищем, то що найперше, на 

Вашу думку, необхідно зробити, щоб поліпшити його? (можна обрати кілька 

варіантів) 

а) вимагати від влади підвищення заробітної плати та/або соціальних 

стандартів; 

б) більше заробляти на своєму робочому місці; 

в) виїхати з країни (міста) на заробітки; 

г) економити; 

д) знайти додатковий заробіток; 

е) нічого не змінювати; 

ж) інше _______. 
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24) Чи брали Ви участь у толоках (прибиранні території)? 

а) так, я організував (ла) толоку та залучав друзів/колег/знайомих; 

б) так, бачив(ла) оголошення щодо проведення толоки і відгукувався на захід; 

в) так, брав(ла) участь, але примусово, оскільки цього вимагали на роботі; 

г) ніколи, оскільки для цього є відповідні комунальні служби.  

 

25) Чи готові Ви сортувати сміття? 

а) так; 

б) так, якщо будуть пільги при оплаті комунальних послуг; 

в) ні; 

г) поки не визначився (лась). 

 

26) Яка причина скоріше за інші могла б стати для Вас вирішальною для переїзду в 

інше місто? 

а) втрата роботи; 

б) економія коштів (в іншому місті життя дешевше); 

в) пропозиція більш вигідної для Вас роботи; 

г) незадовільна соціальна інфраструктура міста; 

д) погана екологія у місті; 

е) високий рівень злочинності в місті; 

ж) хочу жити ближче до родичів; 

з) байдужість влади міста;  

и) жодна – я залишусь жити у своєму місті. 

 

27) Яка причина скоріше за інші могла б стати для Вас вирішальною для переїзду в 

іншу країну? 

а) втрата роботи; 

б) економія коштів (в іншій країні життя дешевше); 

в) пропозиція більш вигідної для Вас роботи; 

г) незадовільна соціальна інфраструктура країни; 
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д) погана екологія у країні проживання; 

е) високий рівень злочинності в країні; 

ж) хочу жити ближче до родичів; 

з) байдужість влади до країни;  

и) інші стандарти життя у іншій країні; 

к) жодна – я залишусь жити у своїй країні. 

 

28) Чи плануєте Ви протягом найближчих трьох років виїхати з міста? 

а) так, вже зараз шукаю можливості; 

б) можливо, але лише якщо з’явиться вигідна пропозиція (вакансія, навчання); 

в) можливо, але якщо життя змусить (здоров’я, родина); 

г) принципово буду жити та працювати в місті Суми; 

д) ні, не планую, бо я бачу позитивні зміни на краще у моєму місті. 

 

29) Що спонукало Вас до змін у професії (сфері діяльності) за останні 3 роки (якщо 

такі зміни мали місце): 

а) втрата роботи; 

б) незатребуваність моєї професії на ринку праці; 

в) пошук роботи з вищою оплатою праці; 

г) поява нових можливостей для мого професійного розвитку/зростання; 

д) можливість працювати за гнучким графіком роботи; 

е) високий ризик професійного травматизму; 

ж) кращі умови праці на новому місці; 

з) некомпетентність керівництва; 

и) не було змін. 

 

30) Що за останні 3 роки слугувало основним поштовхом при прийнятті Вами 

особистих рішень про зміни у Вашому житті/професії/місці проживання?  

а) всі свої рішення я приймав сам, поради мені не потрібні; 
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б) для того, щоб прийняти важливе особисте рішення, мені достатньо було 

поради однієї людини, яку я вважав в цьому питанні найбільш авторитетною; 

в) для того, щоб прийняти важливе рішення, мені потрібно було обговорити 

його з декількома людьми, щоб почути різні думки; 

г) зміни в моєму житті відбувалися лише під впливом зовнішніх обставин, а не 

з моєї ініціативи;  

д) зміни в моєму житті відбувалися лише тоді, коли я бачив успішний приклад 

такого рішення у інших людей. 

 

31) Хто, на Вашу думку, в першу чергу має вирішувати міські проблеми? (Ви 

можете надати кілька відповідей) 

а) самі громадяни; 

б) громадські об’єднання; 

в) органи місцевого самоврядування; 

г) місцеві депутати та/або політичні партії (їх представники); 

д) представники бізнесу, підприємці. 

 

32) Чи є думка представників: міської влади, бізнес-середовища, громадських 

об’єднань, місцевих ЗМІ, місцевих закладів освіти, громадян міста, які брали у 

минулому участь у розбудові міста, для Вас авторитетною? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

33) Чия думка щодо подальшого розвитку міста є (або може бути) для Вас 

найбільш авторитетною? 

а) представників міської влади; 

б) представників бізнес-середовища міста; 

в) представників громадських об’єднань міста; 

г) представників місцевих ЗМІ; 
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д) представників місцевих закладів освіти; 

е) людей, які в минулому брали участь у розбудові м. Суми; 

ж) ___________________(вкажіть прізвища). 

 

34) Яким чином Ви брали участь у розвитку міста в минулому? Чи готові Ви це 

робити і надалі? (поставте позначку у відповідній клітині): 

 

Заходи Раніше брав 

(ла) участь 

Готовий(ва) це 

робити і надалі 

через реалізацію окремих ініціатив на рівні під’їзду/будинку/ 

вулиці/району 

  

в межах своїх професійних компетенцій   

через участь у громадських об’єднаннях (громадські організації)    

участь у волонтерської діяльності   

через участь в опитуваннях, голосуваннях   

участь в громадських слуханнях, круглих столах, обговореннях   

через фінансову участь   

через вуличні акції протесту   

балотувався/буду балотуватися до органів місцевої влади   

я сплачую податки, цього досить   

немає вільного часу   

 

35) В яких сферах розвитку міста Ви долучалися до ініціатив в минулому та готові 

це робити і надалі? (поставте позначку): 

 

36) Які, на Вашу думку, перешкоди заважають Вам більш активно впливати на 

розвиток міста? 

а) чиновники не бажають залучати громаду до обговорення питань розвитку 

міста; 

Сфера розвитку міста Раніше брав (ла) участь Готовий(ва) це робити і надалі 

екологія   

благоустрій території    

культура    

дозвілля   

транспортне сполучення   

освіта   

медицина   

спорт   
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б) пасивність громади, якщо я запропоную, то ніхто не буде робити; 

в) у мене багато власних справ; 

г) я не знаю, як це зробити. 

37) Яким чином Ви б хотіли долучитися до обговорення Стратегії розвитку міста 

Суми до 2027 року? 

а) готовий (ва) брати участь у круглих столах, громадських слуханнях тощо; 

б) готовий (ва) написати свій коментар у соціальних мережах, на форумах 

сайту органів місцевої влади;  

в) готовий (ва)  брати участь в анкетуваннях;  

г) я не хочу брати участь в громадському обговоренні; 

д) інше _________________________(вкажіть). 

 

38) Наскільки Ви довіряєте інформації про діяльність місцевої влади або про життя 

громадян з різних джерел? (поставте позначку у відповідній клітині)  

Джерело 
Не довіряю 

взагалі 

Скоріше не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

місцеве телебачення     

місцеві газети     

місцеве радіо     

місцеві інтернет-портали     

рекламні банери/плакати/листівки тощо     

буклети від громадських об’єднань, 

політичних партій тощо 
 

   

групи у соціальних мережах     

сайт Сумської міської ради     

важко сказати     

 

39) Як Ви вважаєте, наскільки дієвими є вказані канали інформування населення про 

актуальні питання та  проблеми розвитку міста 

Джерело інформації Взагалі 

недієвий 

Скоріше 

недієвий 

Скоріше  

дієвий 

Повністю 

дієвий 

соціальні мережі     

сайти органів місцевої влади та 

інші місцеві сайти 

    

дротове радіо     

місцеві радіостанції FM     

місцеве телебачення     
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газети місцеві     

інформаційні матеріали 

політичних партій та об’єднань 

    

інформаційні матеріали 

громадських організацій 

    

інформація від представників 

місцевої влади 

    

інформація від  представників 

бізнесу 

    

інформація від окремих громадян 

міста 

    

інформація від громадських 

лідерів 

    

 

40) Визначте, наскільки ефективно (на Ваш погляд) міська влада вирішує проблеми 

міста? (Поставте позначку у відповідній клітинці) 

Проблема Неефек

тивно 

Недостатньо 

ефективно 

Достатньо 

ефективно 

Дуже 

ефективно 

ремонти прибудинкових територій     

оновлення тролейбусного/автобусного парку     

встановлення вартості проїзду у комуналь-

ному транспорті та маршрутних таксі 
 

   

покращення іміджу міста (реклама міста в 

Україні та за кордоном) 
 

   

освітлення вулиць міста     

проведення виставок, фестивалів, святкових 

заходів 
 

   

залучення інвестицій для розвитку міста     

озеленення вулиць міста     

будівництво велодоріжок     

зниження рівня злочинності у місті     

ремонт будинків     

ремонт доріг     

ремонт тротуарів     

закупівля ліків для міських лікарень     

реабілітація інвалідів, воїнів                       

антитерористичної операції 
 

   

проведення спортивних заходів     

 

41) Наскільки, на Вашу думку, м. Суми відповідає вимогам міста європейського 

зразка? (Поставте позначку у відповідній клітинці) 

Ознака/характеристика 
Не  

відповідає 

Скоріше не 

відповідає 

Скоріше 

відповідає 

 

Повністю 

відповідає 

місто, яке має інфраструктуру для людей з особливими 

потребами (пандуси, системи сповіщення на 

світлофорах, спеціальні доріжки для інвалідів) 
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місто, яке має дорожню інфраструктуру для 

велосипедистів 
 

   

місто, в якому надаються якісні послуги 

населенню 
 

   

місто, що опікується потребами людей похилого віку     

місто, безпечне для життя     

екологічно чисте місто     

місто, яке має привабливе архітектурне обличчя     

місто, зручне для дитини     

місто, орієнтоване на здоровий спосіб життя     

місто, комфортне для життя всіх громадян      

місто, де можна здобути гарну освіту     

місто, сприятливе для ведення бізнесу     

місто, зручне для молоді     

розумне місто (SmartCity)     

 

42) Чи знаєте Ви про головний документ м. Суми – «Статут територіальної громади міста Суми»? 

а) так; 

б) ні. 

 

43) Чи стикалися Ви особисто з корупційними діями представників місцевої влади? 

а) так, безпосередньо; 

б) так, опосередковано; 

в) ні. 

 

44) Як Ви особисто дієте, коли стикаєтесь з випадками корупції та хабарництва у місті? 

а) в моїх справах я принципово не використовую корупційних схем та не даю 

хабарів; 

б) я залучаю органи правопорядку, коли стикаюсь з випадками корупції та 

хабарництва; 

в) мені байдуже; 

г) сам даю хабара, щоб вирішити свої питання; 

д) не стикався з корупційними діями. 
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45) Наскільки важливою є для Вас така допомога з боку місцевої влади? (поставте 

позначку у відповідній клітинці): 

 

Цінність 

Не 

важливо 

взагалі 

Скоріше 

неважливо 

Скоріше 

важливо 

Дуже 

важливо 

збільшення грошової допомоги на дітей     

підвищення фінансування дошкільних та 

шкільних закладів освіти 
 

   

надання пільгових кредитів на придбання житла 

та предметів довготривалого використання 
 

   

допомога у пошуку роботи     

покращення медичного обслуговування     

надання пільг для проїзду школярів у міському 

транспорті 
 

   

надання субсидій на оплату комунальних послуг      

допомога при народженні дитини     

 

Блок 2 «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» 

 

46) У випадку появи потреби де Ви шукаєте інформацію про життя у місті (заходи, 

події, послуги для громадян)? ( можливо вибрати кілька варіантів) 

а) на сайті Сумської міської ради; 

б) через місцеві газети; 

в) через проводове та FM радіо; 

г) через місцеве телебачення; 

д) запитую у знайомих; 

е) телефоную у довідкове бюро (служба 15-80); 

ж) у соціальних мережах; 

з) у мережі інтернет. 

 

47) У випадку потреби де Ви шукаєте інформацію про перелік необхідних 

документів для вирішення Вашого питання в Центрі надання адміністративних 

послуг (далі ЦНАП)?  

а) на сайті ЦНАПу; 
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б) за телефоном; 

в) на рецепції в ЦНАП; 

г) від спеціаліста апарату міської ради; 

д) на стендах, через інформаційні картки в ЦНАПі; 

е) на веб-сайті міської ради; 

ж) інше. 

 

48) Оцініть якість надання послуг ЦНАПу (поставте позначку у відповідній 

клітинці): 

Послуги 
Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

Не 

звертався 

(лась) 

містобудування і архітектура      

паспорт громадянина, реєстрація      

підприємницька діяльність      

екологія      

реєстрація житла, квартирний облік      

земельні питання      

видача довідок, копій, витягів з 

документів 
    

 

дорожній рух, транспортні засоби      

комунальне господарство, благоустрій      

лісове, сільське та водне господарство      

освіта і наука      

охорона праці      

сім’я, діти      

санітарно-ветеринарні послуги      

 

49) На основі Вашого особистого досвіду оцініть рівень задоволення якістю 

обслуговування ЦНАПу (поставте позначку у відповідній клітині) 

Чинник 
Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

Не 

звертався 

(лась) 

компетентність працівників      

культура обслуговування      

неупередженість працівників      

час очікування у черзі      

оперативність вирішення  питання      

комплекс надання послуг       

доступність інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 
    

 

наявність інформаційно-роз’яснювальних      
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та рекламних матеріалів 

зручність розташування      

зручність графіку роботи      

можливість використання віддалених 

каналів обслуговування (електронна 

пошта, телефон) 

    

 

інформація про посадових осіб, які 

надають послуги 
    

 

дотримання законності      

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

 

захист персональних даних      

 

На питання, наведені нижче, (№ 50-53) відповідають мешканці багатоквартирних 

будинків та гуртожитків. 

 

50) Яка організація здійснює управління будинком, у якому Ви мешкаєте? 

а) житлово-будівельний кооператив; 

б) житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК); 

в) ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків); 

г) будинковий комітет; 

д) не знаю. 

 

51) Чи задоволені Ви роботою обслуговуючої організації? 

а) повністю задоволений; 

б) частково задоволений; 

в) частково незадоволений; 

г) повністю незадоволений; 

д) важко визначитися. 

 

52) Якщо Ви не задоволені роботою обслуговуючої організації, вкажіть причину? 

а) низька якість послуг; 

б) висока вартість послуг; 

в) проблеми довго вирішуються; 

г) недостатня увага до проблем мешканців; 
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д) інше _____________(вкажіть). 

 

53) Як часто Ви звертаєтесь до обслуговуючої організації? 

а) кожного дня; 

б) кілька разів на тиждень; 

в) один раз на тиждень; 

г) кілька разів на місяць; 

д) раз на кілька місяців; 

е) кілька разів на рік; 

ж) не звертався (лась). 

54) Визначте рівень якості наданих Вам житлово-комунальних послуг (поставте 

позначку у відповідній клітинці): 

 

Житлово-комунальна послуга Незадовіл

ьний 
Низький Достатній Високий 

холодне водопостачання     

водовідведення     

вивезення побутових відходів     

централізоване опалення     

гаряче водопостачання     

ліфт (якщо є у будинку)     

утримання будинків та прибудинкових 

територій (прибирання під’їзду, прибудинкової 

території тощо) 

    

 

55) Чи доцільно внести зміни у перелік житлово-комунальних послуг? 

а) необхідно розширити перелік послуг; 

б) необхідно зменшити перелік послуг; 

в) залишити таким, як є; 

г) не знаю/важко відповісти; 

д) інше _________________( вкажіть послугу, яку необхідно 

додати/скасувати). 
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56) На основі власного досвіду оцініть діяльність обслуговуючої організації, яка 

надає Вам житлово-комунальні послуги (поставте позначку у відповідній клітинці): 

 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 
    

наявність інформаційно-роз’яснювальних та 

рекламних матеріалів  
    

зручність розташування  організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених каналів 

обслуговування (електронна пошта, телефон) 
    

інформація про осіб, які надають послуги     

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

захист персональних даних     

не звертався (лась)  

 

57) Зазначте причину звернення до Національної поліції (якщо таке звернення було): 

а) трудова міграція до інших країн або еміграція (довідка про несудимість); 

б) безпека та захист нерухомого майна (встановлення систем безпеки у 

приміщеннях); 

в) сварки у сім’ї; 

г) крадіжка майна; 

д) важкі кримінальні злочини (вбивства, зґвалтування, викрадення та торгівля 

людьми, тероризм); 

е) хуліганські дії з боку інших осіб (адміністративні правопорушення); 

ж) я не звертався до Національної поліції;  

з) інше__________________(вкажіть). 

 

58) Як часто Ви звертаєтесь до Національної поліції? 

а) практично кожного дня; 
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б) кілька разів на тиждень; 

в) один раз на тиждень; 

г) кілька разів на місяць; 

д) раз на кілька місяців; 

е) кілька разів на рік; 

ж) не звертаюсь взагалі. 

 

59) На основі власного досвіду (звернень) оцініть якість надання послуг 

працівниками Національної поліції України (поставте позначку у відповідній 

клітинці): 

Об’єкт звернення Незадовільна Низька Достатня Висока 

особиста безпека громадян     

захист майна     

інформаційні послуги громадянам     

призупинення адміністративних 

правопорушень 

    

призупинення кримінальних 

правопорушень 

    

важко оцінити      

 

60) Оцініть рівень роботи з громадянами працівників Національної поліції України 

(поставте позначку у відповідній клітині): 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

компетентність працівників     

рівень соціальної свідомості при виконанні своїх 

повноважень 
    

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

швидкість реагування      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 
    

наявність інформаційно-роз’яснювальних матеріалів      

можливість використання віддалених каналів 

обслуговування (електронна пошта, телефон) 
    

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

захист персональних даних     

не звертався (лась)  



 175 

61) До яких видів охоронних установ Ви звертались? 

а) Поліція охорони; 

б) приватні охороні компанії; 

в) не звертався (лась). 

 

62) Оцініть якість роботи Поліції охорони (поставте позначку у відповідній клітині): 

Послуга Дуже 

погано 

Нижче 

середнього 

Вище 

середнього 

Дуже 

добре 

фізична безпека     

реагування     

охорона квартир     

послуги GPS     

пультова охорона     

фізична охорона     

охорона цінностей     

монтаж систем охоронної сигналізації     

не звертався (лась)  

 

63) Вкажіть, будь ласка, рівень задоволення якістю обслуговування Поліції охорони 

(поставте позначку у відповідній клітині): 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче 

середнього 

Вище 

середнього 

Дуже 

добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення питання      

комплекс послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 

    

наявність інформаційно-роз’яснювальних та 

рекламних матеріалів  

    

зручність розташування організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених каналів 

обслуговування (електронна пошта, телефон) 

    

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 

    

захист персональних даних     

не звертався (лась)  
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64) Як Ви вважаєте, чи доцільно внести зміни у перелік послуг органів захисту 

правопорядку? 

а) необхідно розширити перелік послуг; 

б) необхідно зменшити перелік послуг; 

в) залишити таким, як є; 

г) не знаю/важко відповісти; 

д) інше _________________( вкажіть послугу, яку необхідно 

додати/скасувати). 

 

65) Чи відчуваєте Ви небезпеку у наступних місцях? 

Місце У світлий час доби У  темний час доби 

у під’їзді   

на вокзалі, автостанції   

на зупинці громадського транспорту   

в центрі міста   

в міських парках   

у вашому мікрорайоні   

по дорозі із зупинки додому   

не відчуваю небезпеки   

 

66) Як часто Ви відвідуєте установи соціального захисту населення? 

а) кожного тижня; 

б) раз на два тижні; 

в) раз на місяць; 

г) раз на три місяці; 

д) раз на півроку; 

е) раз на рік; 

ж) взагалі не відвідую. 
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67) Оцініть діяльність установ соціального захисту населення від 1 – дуже погано до 

5 – дуже добре (поставте позначку у відповідній клітинці): 

Чинник Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Сумської 

міської ради 

Відділ 

обліку, 

розподілу та 

приватизації 

житла 

Сумської 

міської ради 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

Відділ у 

справах 

молоді та 

спорту 

Сумської 

міської 

ради 

Служба у 

справах 

дітей 

Сумської 

міської ради 

компетентність працівників      

культура обслуговування      

неупередженість працівників      

час очікування у черзі      

час вирішення  питання       

комплекс надання послуг       

легкість сприйняття інформації 

на сайті та зручність 

користування сайтом 

 

 

   

наявність інформаційно-

роз’яснювальних та рекламних 

матеріалів  

 

 

   

зручність розташування       

зручність графіку роботи      

можливість використання 

віддалених каналів 

обслуговування (електронна 

пошта, телефон) 

 

 

   

інформація про посадових осіб, 

які надають послуги 
 

 
   

дотримання законності      

якість зворотного зв’язку 

(скриньки для пропозицій, 

реагування на скарги тощо) 

 

 

   

захист персональних даних      

не звертався (лась)  

 

68) На основі власного досвіду оцініть, будь ласка, рівень якості наданих послуг 

соціального захисту населення (поставте позначку у відповідній клітині): 

Послуга Недостатній Низький Достатній Високий 

приватизація та передача житла іншим 

правовласникам 

    

отримання  субсидій     

отримання державної допомоги  

малозабезпеченим сім’ям або сім’ям з 

дітьми інвалідами і т.ін 

    

отримання  допомоги громадянам які 

постраждали від катастрофи на  ЧАЕС 
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організація санаторно-курортного лікування 

інваліда 

    

отримання благодійної допомоги  

(гуманітарної) громадянам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах  

    

сприяння влаштуванню до будинку - 

інтернату 

    

встановлення опіки та піклування над 

неповнолітніми особами 

    

питання соціальної інтеграції інвалідів до 

сучасного суспільства ( працевлаштування, 

оформлення на реабілітацію, забезпечення 

технічними засобами реабілітації ) 

    

організація оздоровлення, відпочинку дітей 

пільгових категорій  

    

призначення пенсій особам, які досягли 

пенсійного віку 

    

оформлення та видача посвідчень батькам та 

дітям з багатодітних родин 

    

бронювання, обмін та переоформлення 

займаної житлової площі 

    

питання, пов’язані з наданням службового 

житла 

    

видача ордерів на заселення жилої площі в 

будинках 

    

сприяння розвитку промисловості та 

підприємництва 

    

не звертався (лась)  

 

69) Чи доцільно внести зміни у перелік соціальних послуг населенню 

(інформаційних, психологічної підтримки, соціально-медичних, соціально-

економічних)? 

Дія Інформаційні 

послуги 

Послуги  

психологічної 

підтримки  

Соціально-

медичні 

 послуги 

Соціально-

економічні 

послуги 

необхідно розширити 

перелік послуг 

    

необхідно зменшити 

перелік послуг 

    

залишити таким, як є     

не знаю/важко 

відповісти 

    

інше 

____________________ 

(вкажіть послугу, яку 

необхідно 

додати/скасувати) 
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70) Чи доводилось вам звертатись до установ із сприяння зайнятості? 

а) так; 

б) ні. 

 

71) До яких установ Ви звертались з питань сприяння зайнятості? 

а) Державна служба зайнятості (Міський центр зайнятості); 

б) кадрові агенції; 

в) самопошук (реклама, звернення на підприємства, друзі, знайомі); 

г) інше _______________(вкажіть). 

 

72) На основі Вашого власного досвіду оцініть рівень якості наданих послуг 

Державною службою зайнятості (Міський центр зайнятості)? (поставте позначку у 

відповідній клітинці): 

Послуга Недостатній Низький Достатній Високий 

інформування про стан ринку праці     

пошук і підбір роботи     

участь у оплачуваних громадських роботах     

професійне навчання     

працевлаштування та підтримка після 

працевлаштування 

    

сприяння організації власної самозайнятості     

психологічна підтримка     

консультації з юридичних питань     

матеріальна підтримка на період безробіття     

не звертався  (лась)  

 

73) Вкажіть, будь ласка, рівень задоволення якістю обслуговування у Державній службі 

зайнятості (Міський центр зайнятості) (поставте позначку у відповідній клітинці): 

Чинники Недостатній Низький Достатній Високий 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 

    

наявність інформаційно-роз’яснювальних та 

рекламних матеріалів 

    

зручність розташування  організації     
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зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених каналів 

обслуговування (електронна пошта, телефон) 

    

інформація про осіб, які надають послуги     

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 

    

захист персональних даних     

не звертався (лась)  

 

74) На основі Вашого власного досвіду оцініть якість надання послуг культурно-

розважального спрямування (поставте позначку у відповідній клітинці): 

Заклад 
Дуже погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 
Дуже добре 

театри     

музеї, галереї     

концерти     

кінотеатри     

бібліотеки     

торгово-розважальні центри     

фестивалі     

спортивні заходи     

філармонія     

дитячий парк «Казка»     

міський парк ім. І.М. Кожедуба     

 

75) Як часто Ви відвідуєте установи сприяння працевлаштуванню, освіті дорослих, 

духовного та культурного самовиявлення? 

 Установи сприяння 

працевлаштування 

Установи освіти 

дорослих 

Установи духовного та 

культурного самовиявлення 

кожного тижня    

раз та два тижні    

раз на місяць    

раз на три місяці    

раз на півроку    

раз на рік    

взагалі не відвідую    

 

76) Як Ви вважаєте, чи доцільно внести зміни у перелік послуг установ сприяння 

працевлаштування, освіти дорослих, духовного та культурного самовиявлення? 

 Послуги установ 

сприяння 

працевлаштування 

Послуги освіти 

дорослих 

Послуги духовного та 

культурного 

самовиявлення 

необхідно розширити    
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перелік послуг 

необхідно зменшити перелік 

послуг 

   

залишити таким, як є    

не знаю/важко відповісти    

інше 

__________________(вкажіть 

свій варіант) 

   

 

77) Як часто Ви відвідуєте державні заклади із захисту прав споживачів, довкілля, 

інтелектуальної власності, безпеки від бездомних тварин? 

 Заклади із захисту 

прав споживачів 

Заклади із захисту 

довкілля 

Заклади із захисту 

інтелектуальної 

власності 

Заклади із  

безпеки від 

бездомних  

тварин 

кожного тижня     

раз на два тижні     

раз на місяць     

раз на три місяці     

раз на півроку     

раз на рік     

взагалі не 

відвідую 

    

 

78) Якою була Ваша реакція у випадку недобросовісних дій з боку продавців (обвіс 

товару, неоднакові ціни на вітрині та в касі і т. ін.). 

а) я звертався в Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів;  

б) я не звертався нікуди, мене це не бентежить; 

в) я не звертався нікуди, але гадаю, що відповідальність лежить на відповідних 

органах, які мають цім піклуватися; 

г) звертався до вищого керівництва торгівельного закладу; 

д) не було таких випадків. 

 

79) Чи зверталися Ви до органів державної влади на місцевому рівні, щодо видачі 

патентів, авторських свідоцтв? 

а) так; 

б) ні. 
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80) Чи стикалися Ви з випадками небезпеки від зустрічі з бездомними тваринами? 

а) так; 

б) ні. 

81) Чи стикалися Ви з випадками нелюдяного поводження з бездомними 

тваринами та які були Ваші дії? 

а) я звертався у ветеринарну поліцію; 

б) я звертався у комунальне підприємство «Догляд за тваринами»; 

в) я не звертався нікуди, мене це не бентежить; 

г) я не звертався нікуди, гадаю, що відповідальність лежить на відповідних 

державних органах; 

д) я не звертався, але мене це бентежить. 

 

82) На основі Вашого власного досвіду оцініть якість надання послуг з захисту: прав 

споживачів, довкілля, інтелектуальної власності, від бездомних тварин (поставте 

позначку у відповідній клітині): 

Об’єкт звернення  
Дуже погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 
Дуже добре 

захист прав споживачів     

захист довкілля      

захист інтелектуальної власності     

захист від бездомних тварин     

не звертався (лась)  

 

83) 83.1 Вкажіть, будь ласка, на основі Вашого власного досвіду рівень задоволення 

якістю обслуговування в установах, що надають послуги з захисту: прав споживачів  

Чинник 
Дуже погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 
Дуже добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на 

сайті та зручність користування 

сайтом 

    

наявність інформаційно-

роз’яснювальних та рекламних 

матеріалів  
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зручність розташування  організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання 

віддалених каналів обслуговування 

(електронна пошта, телефон) 

    

інформація про осіб, які надають 

послуги 
    

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки 

для пропозицій, реагування на 

скарги тощо) 

    

захист персональних даних     

не звертався (лась)     

 

83.2 Вкажіть, будь ласка, на основі Вашого власного досвіду рівень задоволення 

якістю обслуговування в установах, що надають послуги з захисту довкілля 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 
    

наявність інформаційно-роз’яснювальних 

та рекламних матеріалів 
    

зручність розташування  організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених 

каналів обслуговування (електронна 

пошта, телефон) 

    

інформація про осіб, які надають послуги     

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

захист персональних даних     

не звертався (лась)     

 

83.3 Вкажіть, будь ласка, на основі Вашого власного досвіду рівень задоволення 

якістю обслуговування в установах, що надають послуги з захисту інтелектуальної 

власності 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 
Дуже добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     



 184 

неупередженість працівників     

час вирішення питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті та 

зручність користування сайтом 
    

наявність інформаційно-роз’ясню-вальних 

та рекламних матеріалів 
    

зручність розташування організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених 

каналів обслуговування (електронна пошта, 

телефон) 

    

інформація про осіб, які надають послуги     

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

захист персональних даних     

не звертався (лась)     

 

83.4 Вкажіть, будь ласка, на основі Вашого власного досвіду рівень 

задоволення якістю обслуговування в установах, що надають послуги з захисту від 

бездомних тварин 

Чинник 
Дуже погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 
Дуже добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на 

сайті та зручність користування 

сайтом 

    

наявність інформаційно-

роз’яснювальних та рекламних 

матеріалів  

    

зручність розташування  організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання 

віддалених каналів обслуговування 

(електронна пошта, телефон) 

    

інформація про осіб, які надають 

послуги 
    

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки 

для пропозицій, реагування на 

скарги тощо) 

    

захист персональних даних     

не звертався (лась)     
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84) Як Ви особисто вважаєте, чи доцільно  внести зміни у перелік таких послуг? 

 

Дія Послуги з  

захисту прав 

споживачів 

Послуги з 

захисту  

довкілля 

Послуги з 

захисту 

інтелектуальної 

власності 

Послуги  з 

захисту 

від 

бездомних 

тварин 

необхідно розширити перелік 

послуг 

    

необхідно зменшити перелік послуг     

залишити таким, як є     

не знаю/важко відповісти     

Інше __________________(вкажіть 

свій варіант) 

    

 

85) Чи маєте Ви реальну потребу в реєстраційних та ліцензійних послугах? 

а) так; 

б) ні. 

 

86) Як часто Ви відвідуєте державні установи, які надають реєстраційні та ліцензійні послуги? 

а) кожного тижня; 

б) раз на два тижні; 

в) раз на місяць; 

г) раз на три місяці; 

д) раз на півроку; 

е) раз на рік; 

ж) взагалі не відвідую. 

 

87) На основі Вашого власного досвіду оцініть якість надання реєстраційних та 

ліцензійних послуг (поставте позначку у відповідній клітинці): 

Послуга Дуже 

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже 

добре 

отримання ліцензії на здійснення виду 

підприємницької діяльності 
    

отримання ліцензії на специфічні види 

робіт та послуг 
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реєстрація суб’єкту бізнесу     

отримання ІНН в органах соціальної 

служби та податкових органах 
    

отримання авторських прав на винахід, 

промисловий зразок 
    

патентування технології     

сертифікація продукції та послуг     

юридичні послуги (завірення договорів, 

митне оформлення вантажів, нотаріат) 
    

не звертався (лась)  

 

88) Вкажіть, будь ласка, рівень задоволення якістю обслуговування в установах, що 

надають реєстраційні та ліцензійні послуги 

Чинник Дуже 

погано 

Нижче 

середнього 

Вище 

середнього 

Дуже 

добре 

компетентність працівників     

культура обслуговування     

неупередженість працівників     

час вирішення  питання      

комплекс надання послуг      

легкість сприйняття інформації на сайті 

та зручність користування сайтом 
    

наявність інформаційно-роз’яснювальних 

та рекламних матеріалів  
    

зручність розташування організації     

зручність графіку роботи     

можливість використання віддалених каналів 

обслуговування (електронна пошта, телефон) 
    

інформація про осіб, які надають послуги     

дотримання законності     

якість зворотного зв’язку (скриньки для 

пропозицій, реагування на скарги тощо) 
    

захист персональних даних     

не звертався (лась)  

 

89) Чи доцільно внести зміни у перелік реєстраційних та ліцензійних послуг? 

а) необхідно розширити перелік послуг; 

б) необхідно зменшити перелік послуг; 

в) залишити таким, як є; 

г) не знаю/важко відповісти; 

д) інше _________________(вкажіть послугу, яку необхідно додати/скасувати). 

 

90) Як часто Ви користуйтеся сайтами органів місцевої влади? 
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а) кожного тижня; 

б) раз на два тижні; 

в) раз на місяць; 

г) раз на три місяці; 

д) раз на півроку; 

е) раз на рік; 

ж) взагалі не користуюся. 

 

91) Чи задоволені Ви рівнем інформативності сайтів, що висвітлюють діяльність 

органів місцевої влади (інформаційно-комунікаційні послуги населенню) (поставте 

позначку у відповідній клітинці): 

Чинник Дуже  

погано 

Нижче  

середнього 

Вище  

середнього 

Дуже  

добре 

Не  

користуюся 

сайт Сумської міської ради 

https://smr.gov.ua 
    

 

сайт ЦНАП 

http://cnap.gov.ua 
    

 

єдиний державний портал 

відкритих данихhttp://data.gov.ua 
    

 

департамент фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради 

http://finance.sumy.ua 

    

 

департамент забезпечення 

ресурсних платежів Сумської 

міської ради http://dresurs.smr.gov.ua/ 

    

 

департамент інфраструктури   

міста Сумської міської ради  

https://dim.smr.gov.ua/ 

    

 

інше _________________(вкажіть)      

 

92) Чи доцільно внести зміни у перелік інформаційно-комунікаційних послуг населенню? 

а) необхідно розширити перелік послуг; 

б) необхідно зменшити перелік послуг; 

в) залишити таким, як є; 

г) не знаю/важко відповісти; 

д) інше _______________(вкажіть послугу, яку необхідно додати/скасувати). 
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93) Оцініть якість інформації про порядок надання послуг населенню, яка є на 

сайтах органів місцевої влади (поставте позначку у відповідній клітині): 

Чинник 
Дуже 

погано 

Нижче 

середнього 

Вище 

середнього 
Дуже добре 

Не 

користувався(л

ась) 

новини та події      

структура органу місцевої 

влади 
    

 

нормативні документи      

перелік адміністративних 

послуг 
    

 

довідка про місто      

процедурні питання 

громадянам 
    

 

інформація для бізнесу      

зворотній зв’язок 

(телефон, електронна 

пошта, інші засоби 

зв’язку) 

    

 

е-звернення       

довідкова інформація      

on-line підтримка      

громадський бюджет      

 

94) Оцініть рівень ефективності засобів телекомунікацій між громадянами та 

представниками місцевої влади, щодо вирішення питань мешканців. 

Засоби телекомунікації Недостатній  Низький Достатній Високий 

телефон     

електронна пошта     

сайти органів місцевої влади     

on-line підтримка     

електронне звернення громадян     

диспетчерська служба      

служба 15-80     

 

95) Чи готові Ви більше отримувати послуг в on-line режимі? 

а) так; 

б) ні. 

 

96) Які з послуг населенню потрібно перевести в on-line режим? 

а) інформування громадян щодо отримання неякісних житлово-комунальних 

послуг представників місцевої влади через програми у смартфоні; 
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б) подання запиту щодо отримання послуг до ЦНАПу через їх сайт; 

в) впровадження on-line підтримки на сайті установ соціального захисту 

населення; 

г) оброблення електронних звернень громадян органами захисту правопорядку 

та поліції охорони; 

д) інше ___________________(вкажіть свій варіант). 

 

97) Оцініть ефективність каналів зворотного зв’язку відповідальних посадових осіб 

за надання послуг для населення від 1 – дуже погано до 5 – дуже добре (поставте 

позначку у відповідній клітині): 

Канали зв’язку  Оцінка Чи потрібно? Так/ні 

листування   

петиції громадян   

скриньки зауважень та 

пропозицій 

  

е-звернення громадян   

 

98) Яким би Ви хотіли бачити ефективний зворотній зв’язок відповідальних 

посадових осіб місцевої влади щодо надання послуг для населення (можна обрати 

декілька варіантів): 

а) облаштування скриньки для зауважень і пропозицій щодо якості надання 

послуг; 

б) проведення щорічного аналізу зауважень і пропозицій, які надходять від 

громадян при прямому зверненні до органів виконавчої влади; 

в) оприлюднення інформації щодо надання послуг для населення у місцевих ЗМІ. 

 

99) На основі Вашого власного досвіду оцініть чи були наступні порушення в роботі 

органів місцевої влади (поставте позначку у відповідній клітині): 

Чинник Не було 

взагалі 

Було дуже 

рідко 

Було дуже 

часто 

Було 

регулярно 

захищеність персональних даних     

рівності осіб перед законом всіх 

учасників процесу надання та 

отримання послуг 

    

неупередженість з боку посадових     
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осіб при отриманні послуг 

громадянами 

недотримання посадовими особами 

графіку прийому громадян 
    

низький рівень оперативності дій 

посадових осіб 
    

упередженість дій посадових осіб     

 

100) Додайте Ваші пропозиції стосовно підвищення якості послуг адміністративно-

господарських закладів всіх форм власності в місті Суми:_______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

101) Які документи та процедурні дії, що вимагаються адміністративно-

господарськими закладами для отримання послуг, на вашу думку, є зайвими (без 

них можна обійтися)? _____________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю та Ваші щирі відповіді! 
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Додаток Б 

Оцінка якості надання послуг ЦНАП респондентами за сферами їх занятості 

 

Рисунок Б.1. – Оцінка бізнесменами (підприємцями) якості обслуговування 
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Рисунок Б.2. – Оцінка працівниками бюджетної організації якості обслуговування 
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Рисунок Б.3. – Оцінка держслужбовцями якості обслуговування 
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Рисунок Б.4. – Оцінка безробітними якості обслуговування 
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Рисунок Б.5. – Оцінка пенсіонерами якості обслуговування 
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Рисунок Б.6. – Оцінка працюючими пенсіонерами якості обслуговування 
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Рисунок Б.7. – Оцінка працівниками бюджетної організації якості обслуговування 

особами, що навчаються (училище, коледж, університет, інше) 
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Рисунок Б.8. – Оцінка якості обслуговування особами, що ведуть домашнє 

господарство (включно з відпусткою по догляду за дитиною) 
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Рисунок Б.9. – Оцінка працівниками військовослужбовцями якості обслуговування 
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Рисунок Б.10. – Оцінка працівниками органів захисту правопорядку якості 

обслуговування 
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Додаток В 

Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами за рівнем освіти 

 

 

Рисунок В.1. – Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами з загальною середньою 

освітою 
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Рисунок В.2. – Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами із середньою 

спеціальною освітою 
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Рисунок В.3. – Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами із неповною вищою 

освітою 
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Рисунок В.4. – Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами із повною вищою 

освітою 

 



 205 

 

 

Рисунок В.3. – Оцінка якості послуг ЦНАП респондентами, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання 
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Додаток В 

 

Рисунок В.1. – Дані щодо звернень до поліції за рівнем освіти респондентів 
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Рисунок В.2. – Дані щодо звернень до поліції за сферою зайнятості 

респондентів 
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Рисунок В.3. – Дані щодо звернень до поліції за статтю респондентів 
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Додаток Г 

Оцінка захищеності за рівнем освіти та сферою зайнятості респондентів 

 

а) загальна середня; 
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б) середня спеціальна; 
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в) неповна вища; 
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г) повна вища; 
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д) маю науковий ступінь та/або вчене звання. 

Рисунок Г.1. – Оцінка захищеності за рівнем освіти респондентів 
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а) бізнесмен (підприємець); 
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б)  працівник (ця) бюджетної організації; 
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в) держслужбовець; 
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г) найманий працівник (фірма, підприємство, установа тощо); 
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д) безробітний; 
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е) пенсіонер; 
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ж) пенсіонер і працюю; 
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з) навчання (училище, коледж, університет, інше) 
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и) веду домашнє господарство (включно з відпусткою по догляду за дитиною); 
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к) військовослужбовець; 

Рисунок Г.2. – Рівень захищеності за сферою зайнятості респондентів 
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Рисунок Г.4. – Рівень захищеності за статтю респондентів 
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	ВИСНОВКИ

	Основними причинами даної ситуації визначено низький рівень якості засобів телекомунікації, застарілі дані, непоінформованість населення про можливі канали отримання даної інформації.
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