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Цю публікацію видано за підтримки
Європейського Союзу в рамках проекту «Містки
громадської активності». За зміст цієї публікації
відповідають виключно партнери-виконавці і її жодним
чином не можна вважати такою, що відображає
погляди Європейського Союзу.

Проект «Містки громадської активності»
фінансується Європейським Союзом, Національним
фондом на підтримку демократії та ПольськоАмериканським Фондом Свободи в рамках програми
RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для
демократії». Впроваджується проект Центром
культурного менеджменту (Львів) у партнерстві з
Українською бібліотечною асоціацією (Київ), Фондом
розвитку інформаційного суспільства (Варшава) та
Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро).

ЧОМУ МИ
ЦЕ РОБИМО?
В Україні через історичні обставини недостатньо
розвинені традиції участі, спільного прийняття рішень,
створення та піклування про майбутнє громади. Процес
децентралізації має сенс лише за умови, що громада
готова взяти на себе відповідальність за подальші дії і
має можливість це зробити.
Для цього кожному члену спільноти необхідно
бути впевненим, що його голос буде почутим та
важливим. Тому в межах нашого проекту ми
співпрацюємо з місцевими активістами, які
представляють "низові" ініціативи і мають
спроможність для заохочення та залучення інших
мешканців. Ми хочемо дати їм шанс – знання, навички
та компетенції – бути сильними лідерами, що
реформують громади для кращої якості життя. Ми
будуємо мости між людьми, зокрема тими, хто
потребує кардинально змінити своє життя,
громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування, щоб розвивати локальні громади в
Україні.
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ХТО МИ?
Ми є партнерами з України і Польщі, які прагнуть
розвивати громадянське суспільство, працюючи з
різними організаціями та людьми – громадськими та
благодійними організаціями, бібліотеками, закладами
культури. Ми віримо у дієву співпрацю на місцевому та
міжнародному рівнях.

ДЛЯ КОГО МИ
ЦЕ РОБИМО?
Учасниками нашого проекту є громадські
організації, місцеві активісти, внутрішньо переміщені
особи, мешканці, які спільно працюють задля
добробуту своїх громад. Ми готові ділитися здобутим
досвідом, посібниками та ноу-хау, які є і будуть
доступні для інших громад в Україні.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
В МЕЖАХ ПРОЕКТУ?
Проект включає обміни досвідом, промоцію
нових зв’язків і синергій, розвиток підприємництва,
соціально-економічний розвиток, координацію з
існуючими ініціативами та співпрацю з широким колом
зацікавлених сторін, субгрантинг. Сім взаємопов’язаних
компонентів проекту мають на меті сприяти
демократизації українського суспільства,
міжрегіональній інтеграції та створенню соціальноекономічних перспектив для людей, постраждалих від
збройного конфлікту на сході України, зокрема малих
міст.
Невід’ємною частиною проекту є картування
ресурсів громад. Участь у цьому компоненті беруть
ініціативні групи дванадцяти малих міст з Донецької,
Запорізької, Луганської, Львівської та Харківської
областей України, відібрані через відкритий конкурс.
Картування ресурсів відбувається у співпраці з
громадськими активістами та мешканцями за активної
участі публічних бібліотек як центрів громад.
Детальніше про проект можна дізнатися на сайті
– www.bridges.org.ua.
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ВСТУП
В Україні дедалі більше громад використовують методику картування для того, щоб вивчити та
розвинути свій потенціал. Громади малих українських міст здобувають досвід картування у межах
проекту «Містки громадської активності». Проект «Містки громадської активності» фінансується
Європейським Союзом та Національним фондом підтримки демократії (США). Проект співфінансується
Польсько-Американським фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує
Фонд «Освіта для демократії». Проект впроваджується Центром культурного менеджменту (Львів) у
партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією (Київ), Фондом розвитку інформаційного суспільства
(Варшава) та Благодійним фондом «Помагаєм» (Дніпро).
Це дворічний проект, орієнтований на сприяння демократичним перетворенням в Україні шляхом
впровадження нових, а також підтримки вже існуючих активних громадських ініціатив з особливим
акцентом на невеликих містах, які виявилися найбільш уразливими в сучасних українських умовах.
Проект покликаний покращувати зв’язки і співпрацю між лідерами громадянського суспільства,
внутрішньо переміщеними особами та громадами невеликих українських містечок, що сприяє побудові
суспільного діалогу та кращому взаєморозумінню, а також підвищує залученість місцевих спільнот до
соціально-економічних змін. Проект сприяє підвищенню ролі громадських організацій в просуванні
демократичних цінностей через культуру, діалог, лідерство і мобілізацію спільнот. Це забезпечує
розвиток громадської активності, а також покращує життєві умови внутрішньо переміщених осіб у
приймаючих спільнотах.
Проект включає обмін досвідом, промоцію нових зв’язків і синергій, розвиток підприємництва,
соціально-економічний розвиток, координацію з існуючими ініціативами та співпрацю з широким колом
зацікавлених сторін.Вийшовши за рамки класичної картографії, в останні десятиліття картування стає все
більш затребуваним у сфері збирання, обробки, зберігання інформації, одночасно набуваючи дедалі
більшого смислового, методичного і стильового розмаїття.
Перші соціальні карти були частиною широкого комплексу статистичних та аналітичних даних.
Досліджуючи проблему, інноватори вдавалися до обробки і систематизації емпіричного матеріалу та
використовували картування як метод візуалізації частини зібраної інформації.
У наші дні концепція картування почала докорінно змінюватися. Насамперед, це викликано
необхідністю вивчення контексту відносин між людьми для потреб соціального проектування в рамках
розробки та реалізації соціальної політики, розробки комплексних програм розвитку територій.
Картування громади – це процес мапування ресурсів та створення образу громади, який би
демонстрував її здатність та потенціал. Це все про залучення мешканців до виявлення цінних якостей і
творення образу свого міста, в якому хотілося б жити.
Ініціативна група Проекту «Містки громадської активності» – громадська організація «Агенція
місцевого економічного розвитку «Мирноград», Координаційний комітет органів самоорганізації
населення, Централізована бібліотечна система Відділу культури Мирноградської міської ради –
розробила Проект «Деталізація Генерального плану Мирнограда громадою міста» та визначила для
себе основні завдання, а саме:
- залучити до картування громади усіх стейкхолдерів, зокрема, молодь, органи самоорганізації
населення, громадську раду міста, місцеву владу та внутрішньо переміщених осіб;
- провести широке обговорення проблем майбутнього нашого міста;
- провести громадське дослідження із залученням широкого кола активних мешканців, які
визначають цінні якості свого місця проживання;
- відобразити виявлену інформацію на мапі у два шари: сучасний стан (сильні та слабкі сторони
нашого міста) та нове бачення деталізованого Генерального плану міста громадою міста.
Під час картування громади мешканці міста ділились власними знаннями про свої мікрорайони.
Вони представляли соціальне або культурне розуміння, бачення свого району, яке не було враховане у
Генеральному плані міста. Тому був сенс використовувати інформацію, надану громадою, та базуючись
на аналітичному дослідженні, доносити їхнє бачення і перспективи розвитку до уваги представників
влади та осіб, що приймають рішення. Довіра і віра у дієву силу громадськості є основною умовою змін у
розвитку міста.
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РОЗДІЛ 1.
КАРТУЄМО МИРНОГРАД РАЗОМ.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ
Ініціативна група проекту «Деталізація Генерального плану Мирнограда громадою міста» в
рамках проекту «Містки громадської активності» метою своїх досліджень вважала вивчити громадську
думку щодо питань соціального розвитку свого міста та виявити бачення майбутнього його розвитку.
Дослідження проводилось в два етапи. На першому етапі було запропоновано дати відкриті відповіді
(без попередньо зазначених варіантів) та вирішити такі питання, як: сильні та слабкі сторони як
мікрорайону, в якому респонденти проживають, так і міста в цілому, а наприкінці запропоноване
питання: «Що би Ви хотіли змінити у вашому мікрорайоні та вашому місті?». До уваги та вивчення було
прийнято думку 113 респондентів. Варіанти відкритих відповідей було проаналізовано та узагальнено
для подальшого технічного завдання Проекту.
Отримані результати дозволили розробити детальну анкету з питаннями закритого типу для
кількісного аналізу головного питання проекту – деталізації Генерального плану Мирнограда громадою
міста. Другий етап досліджував бачення громади щодо об’єктів міста, які необхідно реконструювати в
першу чергу, пропозицій щодо використання об’єкту (недобудовані, занедбані, зруйновані та інше) та
яким чином впровадити пропозиції щодо використання об’єкту по кожному адміністративнотериторіальному району міста Мирнограда. Всього опрацьовано 253 анкети.
Для визначення проблем міста та вибору напрямів розвитку міста були застосовані методи, що
передбачали залучення мешканців, як рушійної сили реальних змін у місті, до проведення фокус-груп,
анкетування, можливості публічного обговорення з використанням відкритого міського заходу –
перегляду фільмів «Просто неба», анкетування під час прийому громадян квартальними мікрорайону, в
бібліотеках та інше. Дослідження проводили як учасники ініціативної групи, так і представники
Координаційного комітету самоорганізації населення, громадської організації «Молодь.ua» та
волонтери.
Методи дослідження
Результат
Проведення фокус-груп – 7 груп, 113 учасників
Отримання необхідної достатньої інформації для
подальшого аналізу
Публічне обговорення під час перегляду фільмів Залучення до Проекту додатково великої кількості
«Просто неба» – активно долучилось до мешканців
міста
(посилення
масштабності
обговорення теми близько 400 осіб
Проекту)
Анкетування
Узагальнення думок учасників фокус-груп (перший
пілотний етап дослідження – 113 учасників).
Вивчення пропозицій щодо Генерального плану
(другий етап дослідження – 253 анкети).

1.1.

РЕЗУЛЬТАТИ 1 ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ

На першому пілотному етапі дослідження були проведені фокус-групи в кожному мікрорайоні
міста Мирнограда з метою залучення громади до обговорення важливих питань щодо розвитку свого
містечка та отримання інформації. Кожен учасник фокус-групи не був обмежений часом для спілкування,
відчував увагу до себе, зумів налаштуватися на тему та висловити свої міркування щодо сильних, слабких
сторін як мікрорайону, так і міста в цілому, що його цікавить та яким чином він бачить свій мікрорайон у
майбутньому.
Перед початком дослідження була проведена підготовча робота для проведення презентації у
фокус-групах. Учасникам була запропонована презентація основних об’єктів мікрорайону. Усі присутні
мали можливість переглянути в якому стані знаходиться той чи інший об’єкт та неодноразово висловити
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свою думку та пропозиції по кожному об’єкту. Вони дуже добре знають свої місця, тому пропонували
розглянути ще додаткові об’єкти, які потребують особливої уваги, на їхню думку. Іноді під час
проведення фокус-груп серед мешканців виникали дискусії, які демонстрували бачення з різних кутів
зору на ці об’єкти. До уваги були взяті всі пропозиції. До того ж, громада висловлювала своє ставлення
щодо занесення об’єкту до Генерального плану міста.
Після фокус-груп додатково було проведено анкетування. Усім учасникам було запропоновано
заповнити анкети, аби висловити своє бачення шляхом письмових відповідей на результати обговорення
у фокус-групах (мал. 1).
В анкетуванні було запропоновано дати відкриті відповіді (без попередньо зазначених варіантів) та
вирішити такі питання, як: сильні та слабкі сторони як мікрорайону, в якому респонденти проживають,
так і міста в цілому, а наприкінці запропоноване питання: «Що би Ви хотіли змінити у вашому
мікрорайоні та вашому місті?». Відкриті питання давали респонденту можливість самостійно
сформулювати відповідь, виявити всю неповторність своєї індивідуальної свідомості, мови, стилю. До
уваги та вивчення було прийнято думку 113 респондентів, всіх учасників фокус-груп. Уся інформація
занесена у форму «Data base» для подальшого аналізу.

Мал. 1. Анкета фокус-групи проекту
«Деталізація Генерального плану
Мирнограду громадою міста»

Під час проведення публічного обговорення під час перегляду фільмів «Просто неба» у парку
культури та відпочинку ім. Гагаріна була досягнута мета популяризації Проекту та залучення мешканців
міста до другого етапу дослідження. Ідея заходу публічного обговорення під час перегляду фільмів
заохотила мешканців, особливо молодь, до активного спілкування.
Таким чином, поєднавши декілька методів дослідження – проведення фокус-груп та анкетування,
вся інформація була внесена ініціативною групою в єдину форму «Data base» по кожному мікрорайону
міста (мал. 2).

Мал. 2. Таблиця «Data base»
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Особливої уваги заслуговує таблиця з «Технічним завданням» по кожному мікрорайону, яка стала
результатом аналітичної роботи ініціативної групи Проекту (мал. 3).

Мал. 3. Таблиця «Технічне завдання»

У зв’язку з тим, що наш Проект має відношення до Генерального плану міста Мирнограда, була
використана стандартна термінологія архітектури (за консультацією фахівця), тобто об’єкти були
поділені:
- за описом: споруди, зелена зона, дороги, інше;
- за станом: задовільний, незадовільний, несе загрозу;
- за типом: соціальний, культовий, промисловий, загального користування, житлові будинки,
прибудинкова територія.
Під час проведення фокус-груп учасники обговорювали кожний об’єкт: має він потенціал чи ні,
тобто чи є в нього перспективи або приховані можливості, які, завдяки перетворенню чи відбудові,
можуть стати реальністю. Ця інформація була врахована ініціативною групою під час аналізу та створення
технічного завдання.
Таблиця містить інформацію про об’єкти, які були виявлені по мікрорайону за результатами
дослідження, їх короткий опис з пропозиціями щодо покращення та відношення цього об’єкту до
категорії «Пропозиції до Генерального плану міста».
Форма роботи «Технічне завдання» стала завданням для фотографування об’єктів на місцевості та
розміщенням їх на карту ОNА, яка розроблена для проведення польових досліджень, використовуючи
смартфони (для внутрішньої роботи ініціативної групи). У подальшому вся інформація була перенесена
на Google-карту, яка буде закріплена на Міському порталі mirnograd.org.ua на сторінці з результатами
Проекту для публічного використання. Онлайнова карта міста Мирноград дасть можливість пошуку
необхідного об’єкту у місті по карті, переглянути його фотографію, дізнатися більше інформації про його
стан та потенціал.
По мікрорайону Західному у 2-х фокус-групах взяли
участь 29 осіб. Серед них за віковою структурою найбільшу
кількість склали громадяни, старші 50 років – 26 осіб (89,7%);
від 31 до 50 років – 3 особи (10,3%). В основному, взяли участь
активісти пенсійного віку – 51,7%, голови ОСББ та старші
будинків – 20,7%, службовці – 10,3%, підприємці – 6,9%,
домогосподарки – 6,9% та робітники – 3,5%. Структура
поставлених запитань включала думку мешканців про
позитивні (сильні) сторони розвитку міста, головні проблеми
(слабкі сторони) міста та майбутнє бачення міста через 10-15
років.
Лідерами уподобань на мікрорайоні Західний під час проведення фокус-груп були виявлені:
пам’ятник Т. Г. Шевченку та оновлений сквер біля нього, супермаркет АТБ, нова медична амбулаторія,
спортивні майданчики та спортивні тренажери біля загальноосвітніх шкіл №6 та №9, дитячий садок
«Сонечко», ігрові майданчики на прибудинкових територіях, загальноосвітні школи та центральна дитяча
бібліотека.
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Під час проведення фокус-груп були визначені
проблемні питання мікрорайону – це об’єкти, які потребують
капітального втручання. Більшість учасників бажають бачити
своє місто економічно розвинутим, процвітаючим, світлим,
безпечним, тому активно пропонували вирішення цих питань.
Так, у кінотеатрі «Софія» вони пропонували відкрити
культурно-розважальний комплекс з 3D кінотеатром, кімнати
квесту, гуртки для занять танцювальних колективів та
прикрасити фасад приміщення, а прилеглу територію за
кінотеатром озеленити, зробити там мотузковий парк, ігрові та
спортивні майданчики. У гуртожитку ШБУ №2 організувати готель, гуртожиток або житловий будинок, а
на першому поверсі модернізувати Центральну міську бібліотеку, адже вона єдиний культурний
інформаційний центр для дорослого населення у мікрорайоні.
Дев’ятиповерховий будинок на узбіччі дороги відновити або демонтувати. Гаражі у центрі
мікрорайону знести та побудувати однотипні, кафе «Левада» відновити, зруйнований дитячий садок
озеленити, у колишньому дитячому садку «Черемшина» зробити фітнес-центр.
Необхідно
Об'єкти
за описом (14) відбудувати
на мікрорайоні Західний
тротуарні доріжки між будинками, під’їзд до приміщення Нової пошти та прилеглих магазинів. Водночас
респонденти відмітили й соціальні проблеми: відсутність
64,3%
пандусів на об’єктах соціального та загального користування;
відсутність гуртків для розвитку дитячої творчості;
необхідність організації патрульної служби у вечірні години.
28,6%
Після проведення фокус-групи учасники заповнили
7,1%
анкети стосовно сильних, слабких сторін свого мікрорайону,
0
міста та внесли свої пропозиції щодо майбутнього свого
міста. Уся інформація була занесена в базу даних «Data base»
для подальшого її використання.
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Мал. 4. Об’єкти за описом (м-н Західний)

За результатами «Технічного завдання» на мікрорайоні Західний було проаналізовано 14 суттєвих
об’єктів, з яких за описом: споруд – 9 об’єктів (64,3%), зеленої зони – 1 об’єкт (7,1%), інше – 4 об’єкти
(28,6%) (мал. 4).
За станом: задовільні об’єкти складають 4 об’єкти (28,6%), незадовільні – 9 об’єктів (64,3%), несе
загрозу 1 об’єкт (7,1%) (мал. 5).
За типом об’єктів співвідношення таке: соціальних об’єктів – 3 (21,5%,), загального користування –
9 (64,3%), житлові будинки – 1 об’єкт, прибудинкова територія – 1 об’єкт (мал. 6).
Об'єкти
станом ( 14) Пропозицій до Генерального плану – 10 (згідно з технічним завданням).
Має потенціал
12 заоб’єктів.
Об'єкт за типом ( 14)
на мікрорайоні Західний
на мікрорайоні Західний
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Мал. 5. Об’єкти за станом (м-н Західний)

соціальний

загального житлові будинки прибудинкова
користування
територія

Мал. 6. Об’єкти за типом (м-н Західний)

У фокус-групі у мікрорайоні 5-6 взяли участь 12 осіб.
За віковою структурою від 31 до 50 років було 6 осіб (50%), молоді від 18 до 30 років – 4 особи
(33,3%,) а старші 50 років – 2 особи (16,7%).
В основному, взяли участь голови квартальних комітетів самоорганізації населення – 41,7%,
студенти – 16,7%, службовці – 16,7%, а робітники, домогосподарки та пенсіонери – по 8,3%.
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В основному, взяли участь голови квартальних комітетів
самоорганізації населення – 41,7%, студенти – 16,7%, службовці
– 16,7%, а робітники, домогосподарки та пенсіонери – по 8,3%.
Учасники визнали серед сильних сторін загальноосвітню
школу №1 та дитячий садок, нове приміщення медичної
амбулаторії, офісу квартального комітету самоорганізації
населення, новий диспетчерський пункт та оновлені зупинки.
Але є й місця, які потребують особливої уваги (слабкі
сторони). У мікрорайоні
багато
занедбаних
споруд. Це – колишнє приміщення професійно-технічного
училища №94. Під час проведення фокус-групи учасники прийшли
до загальної думки про можливість розміщення там швейної
фабрики з метою надання нових робочих місць. Це – міська
дитяча бібліотека, яку треба поновити (закрита у 2011 році) та
осучаснити, адже у мікрорайоні відсутнє бібліотечне
обслуговування; відкрити «Національний музей промисловості
України» на базі шахти 5-6; осучаснити клуб ім. Воровського;
організувати у мікрорайоні спортивні майданчики, оновити та озеленити паркову зону; відчистити
водоймище, у мікрорайоні є кінний двір, тому треба відкрити секцію з кінного спорту. Такі конструктивні
пропозиції висловили респонденти мікрорайону.
Після проведення фокус-групи, учасники заповнили анкети стосовно сильних, слабких сторін свого
мікрорайону, міста та внесли свої пропозиції щодо майбутнього свого міста. Уся інформація була
занесена в базу даних «Data base» для подальшого її використання.
За результатами «Технічного завдання» у мікрорайоні 5-6 було проаналізовано 15 суттєвих
об’єктів, з яких:
За описом: споруд – 11 об’єктів (73,3%), зеленої зони - 1 об’єкт (6,7%), інше – 3 об’єкти (20%)
(мал. 7).
За станом: задовільні об’єкти складають 5 об’єктів (33,3%), незадовільних більше – 10 об’єктів
(66,7%) (мал. 8).
За типом об’єктів відсоткове співвідношення таке: соціальних об’єктів – 5 (33,3%), загального
Об'єкти за описом (15)
користування – 8 об’єктів
(53,4%),
промислових – 2 об’єкти (13,3%) (мал. 9).Об'єкти за станом
на мікрорайоні
5-6
на мікрорайоні 5-6
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Мал. 7. Об’єкти за описом

Мають потенціал 15 об’єктів та пропозиці до
Генерального плану - 11.
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Мал. 8. Об’єкти
станом (м-н 5-6)
Об'єкти заза
типом
на мікрарайоні 5-6
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Мал. 9.Об’єкти за типом (м-н 5-6)
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У фокус-групі у мікрорайоні Новатор взяли участь 14 осіб. За
віковою структурою найбільшу кількість склали громадяни, старші
50 років – 12 осіб (85,7%); від 31 до 50 років – 2 особи (14,3%).
В основному, взяли участь люди пенсійного віку – 64,3%,
голови квартальних комітетів мікрорайону – 21,4%, робітники –
14,3%. Учасники фокус-груп відмітили позитивні зміни (сильні
сторони), які відбувались в мікрорайоні. Це – відкриття нової
медичної амбулаторії, нового офісу квартального комітету
самоорганізації населення; ради ветеранів; опорного пункту
поліції; відкриття нового пам’ятника Шахтарській славі та
прикрашена прилегла територія.
Під час обговорення позитивних сторін нашого міста були
озвучені думки щодо актуальності грантових проектів з
ремонту житлових будівель. У рамках проекту ПРООН
підтримується ініціатива громади та місцевої влади та
виконується утеплення та естетичне оформлення трьох
будинків мікрорайону.
Щодо слабких сторін мікрорайону мешканці зазначили
такі проблеми: дороги потребують капітального ремонту;
потрібні тротуарні доріжки; фасади житлових будинків у
жахливому стані; немає центру для дозвілля підлітків, тому
пропонують відбудувати такий центр на перехресті вул. Мухамадеєва та вул. Титова; одне з трьох
занедбаних водоймищ необхідно відчистити, встановити подачу води та упорядкувати пляжну зону, а
пустирі, які є у мікрорайоні, теж потребують негайного втручання – там мешканці бажають зробити
платну автомобільну стоянку.
Об'єкти за описом
Після фокус-групи учасники заповнили анкети стосовно сильних, слабких
сторін свого мікрорайону,
на мікрорайоні Новатор
міста та внесли свої пропозиції щодо майбутнього свого
міста. Уся інформація була занесена в базу даних «Data
61,1%
base» для подальшого її використання.
За результатами «Технічного завдання» у
мікрорайоні Новатор було проаналізовано 18 суттєвих
22,2%
об’єктів, з яких:
11,1%
5,6%
За описом: споруд – 11 об’єктів (61,1%), зеленої
зони – 2 об’єкти (11,1%), доріг – 1 об’єкт (5,6%), інше – 4
об’єкти (22,2%) (мал. 10).
За станом: задовільні складають 11 об’єктів
(61,1%), незадовільних – 7 об’єктів (38,9%) (мал. 11).
Мал. 10. Об’єкти за описом (м-н Новатор)
За типом об’єктів відсоткове співвідношення таке: соціальних – 7 об’єктів (38,9%), загального
користування – 8 об’єктів (44,4%), житлових будинків – 1 об’єкт (5,6 %), прибудинкових територій – 2
Об'єкти за станом
Об'єкти за типом
об’єкти (11,1 %) (мал.12).
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Мал.11. Об’єкти за станом (м-н Новатор)
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Мал.12. Об’єкти за типом (м-н Новатор)

Мають потенціал 18 об’єктів. Пропозицій до Генерального плану – 10 об’єктів.
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У фокус-групі в кварталі 40 (Центр) взяли участь 19 осіб. За віковою структурою найбільшу кількість
склали громадяни, старші 50 років – 12 осіб (63,1%); від 31 до 50 років – 6 осіб (31,6%), від 18 до 30 років
– 1 особа (5,3%).
В основному, взяли участь люди пенсійного віку –
47,4%, голови квартальних комітетів, старші будинків –
42,1% та службовці – 10,5%.
Учасники відмітили сильні сторони кварталу: чудовий
Свято-Вікторівський храм та озеленення прилеглої території;
ігровий майданчик для дітлахів; відкриття офісів
координаційного комітету самоорганізації населення; ради
ветеранів; відкриття Еко-маркету; супермаркетів побутової
техніки; стоматологічного кабінету; їдальні. Але є багато
місць, які потребують кардинальних змін. Можна
використовувати порожні простори для соціальних ініціатив;
для організації будинку людей похилого віку або хоспис (у районі лікарні); телецентру, організувати
розважальний центр для дітей, льодовий каток, боулінг та інше. Пустир перетворити у паркову зону,
висадити хвойні дерева, встановити ігрові, спортивні майданчики, велодоріжки, лавки, майданчик для
проведення концертів. Башню зробити найбільш привабливою, нагорі – «відкрите» молодіжне кафе або
планетарій із оглядовим майданчиком.
Несподіваних пропозицій було доволі багато. Учасники фокус-груп взяли участь в анкетуванні та
відобразили свої думки щодо розвитку мікрорайону в анкетах, відмітивши сильні, слабкі сторони
мікрорайону та своє бачення майбутнього. Уся інформація була занесена в базу даних «Data base» для
подальшого її використання.
За результатами «Технічного завдання» у кварталі 40 було проаналізовано 30 суттєвих об’єктів, з
Об'єкти за описом
яких:
на кварталі 40
За описом: споруд – 23 об’єкти (76,6%), зеленої
зони – 2 об’єкти (6,7%), доріг – 2 об’єкти (6,7%), інше – 3
76,6%
об’єкти (10%) (мал. 13).
За станом: задовільні складають 14 об’єктів
(46,7%), незадовільних – 16 об’єктів (53,3%) (мал. 14).
За типом відсоткове співвідношення таке:
10%
6,7%
6,7%
соціальних – 11 об’єктів (36,7%), загального
користування – 14 об’єктів (46,7%), промислових – 3
об’єкти (10%), культових – 1 об’єкт (3,3%),
прибудинкової території – 1 об’єкт (3,3%) (мал. 15).
Об'єкти за типом
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на кварталі
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Мал. 13. Об’єкти
за описом
(кв-л 40)
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0,0%

42,0%
задовільне
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Мал. 14. Об’єкти за станом (кв-л 40)

соціальний

культовий

промисловий

загального
користування

житлові
будинки прибудинкова
0,0%
територія

Мал. 15. Об’єкти за типом (кв-л 40)

Мають потенціал 29 об’єктів та пропозицій до Генерального плану – 18.
У фокус-групі в мікрорайоні Молодіжний взяли участь 20 осіб. За віковою структурою найбільшу
кількість склали громадяни від 31 до 50 років – 10 осіб (50%), старші 50 років – 7 осіб (35%) та від 18 до 30
років – 3 особи (15%). В основному, активну участь взяли голови квартальних комітетів мікрорайону,
старші будинків – 55%, службовці – 25%, домогосподарки та пенсіонери по 10%.
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Учасники фокус-групи зазначили, що у густозаселеному
територіальному мікрорайоні Молодіжний серед сильних
сторін присутні такі соціальні об'єкти, як: Управління
соціального захисту населення, міграційна служба, служба
єдиного замовника, паспортний стіл, загальноосвітні школи
№5, №10. Відкриті нова медична амбулаторія, нова сучасна
бібліотека-філія №1 Мирноградської ЦБС, дуже гарний
ландшафтний дизайн біля загальноосвітньої школи №5,
тротуарні доріжки, лавочки для відпочинку вздовж дороги,
дитячий майданчик біля магазину «Уголек», супермаркет АТБ.
Мешканці навіть зазначили, що мікрорайон Молодіжний стає центром усіх інфраструктур міста.
Слабкі сторони, вони водночас і проблемні, це – колишній, майже зруйнований, торговельний
центр «Донбас», там запропонували зробити дитячий розважальний центр та відкрите (open-air) дитяче
кафе на другому поверсі.
Прозвучали такі пропозиції: поновити зруйнований тир на території ЗОШ №5, у пристрої дитячого
садка «Іскорка» відкрити додаткові групи або організувати гуртки для дітей; заасфальтувати територію
біля ринку; привести до ладу приміщення, де знаходиться тепломережа, біля житлових будинків
організувати спортивні та ігрові майданчики зробити паркову
зону та багато що цікавого. Зокрема, були розглянуті соціальні
питання щодо доріг міста, охорони здоров'я, організації
патрульних служб у вечірні години, створення нових робочих
місць та інше.
Після фокус-групи учасникам була запропонована анкета
із зазначенням сильних, слабких сторін мікрорайону та міста
та свого бачення розвитку міста. Уся інформація була занесена
до таблиці «Data base» для подальшого її використання.
За результатами «Технічного завдання» у мікрорайоні Молодіжний було проаналізовано 21
суттєвий об’єкт, з яких:
За описом: споруд – 12 об’єктів (57,1%), доріг – 3 об’єкти (14,3%), інше – 6 об’єктів (28,6%) (мал. 16).
Об'єкти за станом
Об'єкти за описом
За станом:
задовільні
складають 8 об’єктів (38,1%), незадовільних – на
13мікрорайоні
об’єктів
(61,9%) (мал. 17).
Молодіжний
на мікрорайоні Молодіжний
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Мал. 16. Об’єкти за описом (м-н Молодіжний)

За типом відсоткове співвідношення таке:
соціальних – 6 об’єктів (28,6%), загального користування
– 10 об’єктів (47,6%), прибудинкових територій – 5
об’єктів (23,8%) (мал. 18).
Має потенціал 21 об’єкт та пропозицій до
Генерального плану – 13.

незадовільне

Мал. 17. Об’єкти за станом (м-н Молодіжний)
Об'єкти за типом
на мікрорайоні Молодіжний
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0
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0
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Мал. 18. Об’єкти за типом (м-н Молодіжний)
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У зв’язку з тим, що мікрорайони Світлий та Східний
територіально взаємопов'язані, вивчення даної місцевості
проводилось в рамках загального дослідження. У фокус-групі у
мікрорайоні Світлий, Східний взяли участь 19 осіб. За віковою
структурою найбільшу кількість склали громадяни від 31 до 50
років – 9 осіб (47,4%), від 18 до 30 років – 5 осіб (26,3%), старші 50
років – 5 осіб (26,3%).
В основному, активну участь взяли голови квартальних
комітетів мікрорайону, старші будинків – 31,6%, службовці –
31,6%, домогосподарки – 21%, робітники – 5,3% та пенсіонери –
10,5%.
Мікрорайони Світлий та Східний є продовженням і єдиним цілим разом з мікрорайоном
Молодіжний. Тут майже немає соціальних об'єктів.
Під час фокус-групи учасники серед сильних сторін відмітили, що ведеться капітальний ремонт
гімназії, відремонтовані та мають сучасний вигляд приміщення «Ощадбанку», Еко-маркет, піцерія
«Густо» та комплекс магазинів, кафе «Манго», здійснюється покіс трави.
Але є багато проблемних (слабких) сторін мікрорайону: зруйнований дитячий садок у мікрорайоні
Світлий, недобудований житловий будинок у мікрорайоні Східний та дуже багато пустирів.
Учасники фокус-груп не залишились осторонь проблем міста та пропонували їх вирішення –
облаштувати пустирі, а саме: зробити алеї та парки, висадити дерева та озеленити, зробити
велодоріжки, роледром та навіть запропонували створити наприкінці мікрорайону місце для вигулу
собак, збудувати притулок для безхатніх тварин. Біля кожного будинку за можливістю, як зазначили
мешканці, повинні бути безкоштовні публічні спортивні майданчики. Біля будинків, де проходить
транспорт, необхідно встановити огородження.
Після фокус-групи учасники заповнили анкети стосовно
сильних, слабких сторін свого мікрорайону, міста та внесли свої
пропозиції щодо майбутнього свого міста. Уся інформація
була занесена в базу даних «Data base» для подальшого її
використання.
За результатами «Технічного завдання» у мікрорайоні
Світлий, Східний було проаналізовано 13 суттєвих об’єктів, з
яких:
За описом: споруд – 7 об’єктів (53,8%), зелених зон –
2 об’єкти (15,4%), інше – 4 об’єкти (30,8%) (мал. 19).
За станом: задовільні складають 8 об’єктів (61,5%), незадовільних – 4 Об'єкти
об’єкти
(30,8%), несе загрозу
за типом
Об'єкти за описом
на мікрорайоні Світлий, Східний
1 об’єкт (7,7%)на(мал.
20).
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Мал. 19. Об’єкти за описом (м-ни Світлий, Східний)
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Мал. 20. Об’єкти за станом (м-ни Світлий, Східний)

За типом відсоткове співвідношення таке: соціальних – 2 об’єкти (15,4%), культових – 1 об’єкт
(7,7%), загального користування – 8 об’єктів (61,5%), прибудинкових територій – 2 об’єкти (15,4%)
(мал. 21).
Мають потенціал 12 об’єктів та пропозицій до Генерального плану – 5.
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Об'єкти за станом
на мікрорайоні Світлий,Східний
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Мал. 21. Об’єкти за станом (м-ни Світлий, Східний)

Під час першого етапу дослідження використовувались різні методи дослідження: анкетування,
публічне обговорення «Просто неба» та фокусні групи для того, щоб дізнатися думки людей щодо
сильних, слабких сторін мікрорайону, міста та бачення майбутнього міста.
У фокусну групу по кожному мікрорайону входило до 20 осіб, які представляли актив громади,
зацікавлений у розвитку свого міста. Для залучення використовувались рекламні заходи, оголошення в
мікрорайонах міста та в бібліотеках. До складу таких груп входили члени органів самоорганізації
населення, старші будинків, квартальні, серед яких більшість складали жінки. Чоловіки теж були
присутні, але найактивнішими були чоловіки у мікрорайоні Новатор, не тільки за кількістю у порівняні з
іншими мікрорайонами, але й за активністю.
У фокус-групах взяли участь 113 осіб. За віковою структурою найбільшу кількість взяли громадяни
старші 50 років – 64 особи (56,6%), особливо в мікрорайонах Західний та Новатор, від 18 до 30 років – 13
осіб (11,5%), від 31 до 50 років – 36 осіб (31,9%), в основному, в мікрорайонах Молодіжний, Східний,
Світлий. Але слід зазначити, що віковий склад не вплинув на пропозиції. Люди пенсійного віку доволі
активно висловлювались та пропонували креативні ідеї. Наприклад, у мікрорайоні Західний вони
висловились за відкриття мотузкового парку, адже зі своїми онуками відвідували в інших містах такі
розважальні комплекси, й зазначили, що було б дуже добре, якби у нашому місті таке було.
У фокус-групах найактивнішу участь взяли голови квартальних комітетів мікрорайону, старші
будинків, адже вони дуже відповідальні люди, піклуються про свої житлові будинки, прибудинкові
території, а також пенсіонери, службовці та домогосподарки, які небайдужі до свого мікрорайону. На
одному із заходів була присутня навіть молода мама із немовлям. На жаль, студентів та підприємців була
дуже мала кількість. Вони не стали активною частиною наших досліджень.
Найактивнішими громадянами під час публічного обговорення під час перегляду фільмів «Просто
неба» була молодь міста. Перед вечірнім показом
художніх фільмів у літні вихідні дні протягом декількох
тижнів молодь була залучена до обговорення. При
обговоренні молоді люди вказували, що хочуть бачити
своє місто сучасним, розвинутим, здатним забезпечити
гідне життя, аби молодь залишалась у місті, а не
від’їжджала до інших міст.
За результатами досліджень (таблиця «Data base»)
було визнано, що в місті Мирнограді відбуваються добрі
зміни (сильні сторони міста): у всіх мікрорайонах відкриті
медичні амбулаторії, офіси координаційних комітетів
самоорганізації населення; ради ветеранів; відкривають пам’ятники; спортивні, тренажерні та ігрові
майданчики, футбольні поля; у деяких мікрорайонах частково вимощені плиткою тротуарні доріжки;
ремонтуються дороги та інше. У молодіжних мікрорайонах Світлий, Східний респонденти значну увагу
приділили приватній сфері (піццерія «Густо», кафе «Манго» та ін.), а меншу – публічній.
Але визначені і проблемні питання міста (таблиця «Data base»). У нашому місті існують об’єкти, які
потребують відновлення та реконструкції: необхідно відбудувати автостанцію, Палац спорту, Палац
культури модернізувати та осучаснити, адже він навіть не опалюється; вирішити питання із
недобудованим житловим масивом; із зруйнованими та покинутими приміщеннями; освітленням вулиць
і дворів у мікрорайоні 5-6, Новатор; очистити водоймища, місця для відпочинку, пляжну зону; озеленити
місто, висадити більше дерев, квітів, збільшити нові парки, створити зелені зони, куточки природи;
велодоріжки, роледроми та інше.
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Під час фокус-групи у мікрорайоні 5-6 була висловлена думка щодо багатопрофільності міста, а
саме: створення на базі шахти 5-6, у разі її закриття, Музею промисловості України, де промисловий
майданчик шахти буде використовуватись як територія Музею, а клуб ім. Воровського як офісні
приміщення, місця для проведення прес-конференцій та ін. Усі присутні погодились та підтримали цю
ідею.
За результатами дослідження «Технічного завдання» було виявлено та проаналізовано 111 об’єктів
по місту Мирноград, які вказані учасниками фокус-груп:
- за описом: споруди складають 73 об’єкти (65,8%) – це офіси, школи, магазини, амбулаторії,
гуртожитки та ін.; зелена зона потребує уваги майже у всіх мікрорайонах міста; дороги – у мікрорайоні
Новатор, Молодіжний та квартал 40;
- за станом задовільними є 50 об’єктів, а незадовільними – 59, несе загрозу 2 об’єкти. Найбільше
незадовільних об’єктів у кварталі 40 (Центр) – 16 об’єктів, у мікрорайоні Молодіжний – 13, мікрорайоні 56 – 10, мікрорайоні Західний – 9, тому що там розташовані майже зруйновані чи занедбані приміщення,
будівлі. В інших мікрорайонах вони теж є, але не в такій кількості. У мікрорайоні Новатор – 7 та в
мікрорайоні Світлий, Східний – 4.
- за типом: соціальні (34 об’єкти) та об’єкти загального користування (57 об’єктів) – присутні у всіх
мікрорайонах міста, культові (2 об’єкти) – у кварталі 40 та мікрорайоні Світлий, а промислові (5 об’єктів) –
тільки в мікрорайоні 5-6, кварталі 40, центрі. Прибудинкова територія (11 об’єктів) та житлові будинки (2
об’єкти) потребують уваги майже по всьому місту.
До внесення у Генеральний план було запропоновано 67 об’єктів.

1.2.

Результати 2 етапу дослідження

Структура поставлених запитань 2 етапу (кількісного методу дослідження) включала думку
респондентів щодо об’єктів міста, які необхідно реконструювати в першу чергу, пропозицій щодо
використання об’єкту та яким чином впровадити пропозиції щодо використання об’єкту по кожному
адміністративно-територіальному району міста Мирнограда.
Це вже ті самі об’єкти, які, на думку респондентів першого етапу дослідження, будуть пропоновані
до внесення у Генеральний план, а їх реконструкція покращить зовнішній вигляд та зробить місто більш
затишним і комфортним.
Ініціативна група Проекту розробила анкети 2 етапу з метою виявлення побажань щодо умов і
варіантів відновлення та реконструкції об’єктів у кожному мікрорайоні окремо у якості пропозицій до
Генерального плану міста. Були використані питання закритого типу, тобто такі, які припускали вже
наявність готових варіантів відповідей. Анкетні дані респондента були мінімальними: стать, вік, освіта та
рід діяльності. Далі пропонувалось розмістити об’єкти по черзі за ступенем важливості реконструкції.
Окремим блоком йшли питання щодо кожного об’єкту:
1. Пропозиції щодо використання об’єкту.
2. Яким чином впровадити пропозиції щодо використання об’єкту.
Перш ніж вносити на розгляд громади ті чи інші об’єкти, відбулись консультації з головним
архітектором міста та було переглянуто кількість пропозицій з внесення до Генерального плану міста.
Таким чином, затверджена кількість склала 38 об’єктів дослідження. Списки об’єктів було складено
окремо для кожного мікрорайону.
Дослідження другого етапу включало вивчення думки груп у кількості 50-ти мешканців різних
мікрорайонів міста. Всього було опрацьовано 253 анкети.
Анкетування проводилося у комітетах самоорганізації населення під час здійснення їхньої
діяльності та в бібліотеках міста на паперових носіях. Після проведення анкетування дані були занесені
для більш детального аналізу до Google-форм. Програмне забезпечення дозволило автоматично
перетворити отримані від респондентів відповіді в готовий масив даних та використати для подальшого
вивчення думки респондентів.
За результатами опитування та анкетування під час проведення фокус-груп на першому етапі були
визначені проблемні сторони міста, що дозволило опрацювати опитувальник з закритими питаннями для
другого етапу дослідження. Під час другого етапу була проаналізована послідовність можливості
реконструкції цих об’єктів.
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У мікрорайоні Західний за результатами анкетування (49 осіб, мал. 22) особи старші 50 років
складають 42,9%, молодь – 22,4%, внутрішньо переміщені особи – 18,4%. За освітою: з середньоспеціальною освітою – 44,9% , вищою – 34,7%, середньою освітою – 8,4%, з неповною середньою – 4,1%
(мал. 23).

Мал. 22. Вік опитуваних (м-н Західний)

Мал. 23. Освіта опитуваних (м-н Західний)

Серед респондентів, які взяли участь в анкетуванні, робітників було 38,8%, службовців – 20,4%,
студентів – 2,0%, безробітних – 8,2%, пенсіонерів – 30,6% (мал. 24). Робітників та пенсіонерів найбільше
можливо тому, що вони багато років проживають у цьому мікрорайоні, не байдужі до покращення
свого міста.

Мал. 24. Рід діяльності

На перше місце за результатами питання «Розмістить об’єкт по черзі за ступенем важливості
реконструкції» респонденти виставили кінотеатр «Софія» –32,7%, гуртожиток ШБУ №2 – 26,6%,
недобудову дев’ятиповерховий будинок – 20,4%, паркову зону за кінотеатром Софія – 10,2%,
прибудинкову територію – 6,1% та кочегарню – 4,1% (мал. 25).
Кінотеатр «Софія». Із запропонованих пропозицій
у занедбаному приміщенні кінотеатру респонденти
вирішили організувати культурно-розважальний центр із
3D кінотеатром – 71,4% , за торговельно-розважальний
центр було віддано 16,3% голосів, за демонтування – 8,2%;
за «безпечне консервування» (безпечне довготривале
збереження об’єкту) – 4,1% (мал. 26).
Щодо наступного типового питання, яке було
сформульоване в анкеті, – «Яким чином впровадити
пропозиції щодо використання об’єкту, варіанти наступні:
Мал. 25. Об’єкт, який, на думку громади,
потрібно реконструювати в першу чергу (м-н Західний)





залучити інвесторів за будь-яким напрямом діяльності;
здати місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років;
зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету».
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Це питання дає можливість вивчити відношення респондентів до використання ресурсів
муніципальною владою у вирішенні вищеназваних проблем, незалежно від заявлених ними попередньо
пропозицій. Загальні відповіді всіх респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію
об’єкту можна тільки за рахунок залучення інвесторів – 65,3%; зробити муніципальний об’єкт з
використанням місцевого бюджету – 18,4%; здати місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном
до 5 років – 16,3% (мал. 27).
Кінотеатр «Софія» у мікрорайоні Західний може стати культурним центром, цивілізованим,
сучасним, європейським, місцем відпочинку, розважальним (з доступними цінами), самобутнім, з
фестивалями, зразковим, молодіжним, містом майбутнього.

Мал. 26. Пропозиції щодо використання об’єкту кінотеатр «Софія»

Мал. 27. Яким чином впровадити пропозиції
щодо використання об’єкту Кінотеатр «Софія»

До культурної інфраструктури можна віднести й паркову зону за кінотеатром «Софія». Найбільше
респондентів вважали, що варто зробити там сучасний мотузковий парк – 49 %, пропонували добудувати
дитячі ігрові майданчики (36,7%) та відновити озеленення паркової зони, висадити більше дерев,
створити зелені зони, куточки природи (14,3%) (мал. 28).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту можна тільки за рахунок
залучення інвесторів – 69,4%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 18,4
%; здати місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 12,2 % (мал. 29).

Мал. 28. Пропозиції щодо використання об’єкту
Паркова зона за кінотеатром «Софія»

Мал. 29. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту Паркова зона за кінотеатром «Софія»

Гуртожиток ШБУ №2. Із запропонованих пропозицій у занедбаному приміщенні респонденти
відмітили необхідність відновити гуртожиток для переселенців, молодих сімей – 83,7%, за готель віддали
12,2% голосів (мал. 30).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту можна тільки за рахунок
залучення інвесторів – 61,2%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 28,6
%; здати місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 10,2 % (мал. 31).
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Мал. 30.Пропозиції щодо використання об’єкту
Гуртожиток ШБУ №2

Мал. 31.Яким чином впровадити пропозиції
щодо використання об’єкту

Дев’ятиповерховий будинок – недобудова знаходиться вздовж дороги. Респонденти віддали свої
голоси за відновлення будівництва – 71,4%, за демонтування – 24,5%, за консервування об’єкту – 4,1%
(мал. 32).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 71,4%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 24,5%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 4,1 % (мал. 33).

Мал. 32. Пропозиції щодо використання об’єкту
Дев’ятиповерховий будинок

Мал. 33. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

«У місті є попит на житло, а будівництва немає, тому відновлення гуртожитку та
дев’ятиповерхового будинку – це дуже актуальне питання, адже квартири потрібні як нашій
громаді, так і переселенцям» – так висловила свою думку мешканка мікрорайону Західний Наталія під
час заповнення анкети 2-го етапу дослідження.
Кафе «Левада» – занедбане приміщення кулінарного навчального закладу. Респонденти віддали
свої голоси за розміщення там молодіжного кафе – 65,3%, а за піцерію – 34,7% голосів (мал. 34).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 46,9 %; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 8,2%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 44,9% (мал. 35).

Мал. 34. Пропозиції щодо використання об’єкту
Кафе «Левада»

Мал. 35. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту
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Сараї посеред мікрорайону – біля житлових
чотириповерхівок та амбулаторії мікрорайону. Ще у
1950-60 роки були побудовані особисті сараї, які
зараз мають занедбаний вигляд. Пропозиція щодо
осучаснення місця: зносу старих пристроїв,
побудова типових викликала у респондентів
зацікавленість – 83,7%, а залишити все як є
висловили 16,3% респондентів (мал. 36).
Мал.36. Пропозиції щодо об’єкту Сараї
посеред мікрорайону Західний

У мікрорайоні Західний є паркова зона між ЗОШ №6 та дитячим садком №9, де більшістю
голосів респондентів було вирішено встановити дитячі ігрові майданчики – 91,8% (мал. 37), а в парковій
зоні між ЗОШ №9 та будинком №5 – роледром – 46,9% та відновити паркову зону – 46,9% (мал. 38).

Мал.37. Пропозиції щодо використання об’єкту
Паркова зона між ЗОШ №6 та дитячим садком №9

Мал.38. Пропозиції щодо використання об’єкту
Паркова зона між ЗОШ №9 та будинком №5

Кочегарня – занедбане приміщення старої кочегарні. Респонденти внесли пропозиції організувати
там баню – 53,1%, пристосувати для складів – 25,5%, демонтувати 22,4% (мал. 39).

Мал. 39. Пропозиції щодо використання об’єкту
Кочегарня

Мал. 40. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 61,2%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 14,3 %; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 24,5 % (мал. 40).
У мікрорайоні Новатор в анкетуванні взяли участь 50 осіб, де жінок – 58%, чоловіків – 42% ,
внутрішньо переміщених осіб – 16%. За віком: 26% – до 30 років, 42% – до 50 років, 32% – старші 50 років.
За освітою: мають середню – 38%, середньо-спеціальну – 32%, вищу – 22% та неповну вищу – 8%. За
родом своєї діяльності: робітники – 36%, пенсіонери – 28%; службовці – 12%, безробітні – 14% та
студенти – 10%.
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За результатами питання «Розмістить об’єкт по черзі за ступенем важливості реконструкції»
респонденти відмітили, що потрібно реконструювати водоймище – 32%, приватний сектор – 26%,
прибудинкову територію – 22%, провулок Львівський, б.15 – 14% та вул. Титова, б.7 – 6% (мал. 41).

Мал. 41. Об’єкт, який, на думку громади, потрібно
реконструювати в першу чергу (м-н Новатор)

Мал. 42. Пропозиції щодо використання об’єкту
Водоймище

Водоймище – одне з трьох занедбаних водоймищ необхідно відчистити, встановити подачу води,
упорядкувати пляжну зону, озеленити, встановити буфет для відпочиваючих. Цей варіант вибрало 100%
респондентів (мал. 42).
Приватний сектор (на перетині вул. Чапаєва та Руденко) – за пропозицію відбудувати
агітмайданчик для мешканців приватного сектору надали 44% голосів, за відкриття літнього кінотеатру
«Просто неба» – 46%, за освітлення дороги – 10% (мал. 43).
Прибудинкова територія – за осучаснення прибудинкової території, а саме: демонтування старих
вугільних сараїв та створення нових однотипних, організацію сучасних зон відпочинку (альтанки,
лавочки) та дитячих ігрових майданчиків було віддано 92% голосів й тільки 8% голосів було віддано за
пропозицію – залишити все як є (мал. 44).

Мал. 43. Пропозиції щодо використання об’єкту
Приватний сектор (на перетині вул. Чапаєва та Руденко)

Мал. 44. Яким чином впровадити пропозиції
щодо використання об’єкту

Провулок «Львівський, б. 15 – найбільшу кількість голосів було віддано респондентами за
будівництво мінімаркету разом із аптекою (90%), адже цей мікрорайон знаходиться віддалено від центру
міста, а соціальні послуги людям потрібні. За паркову зону- 4%, а за спортивний комплекс -2 %
респондентів віддали свої голоси(мал.№45).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 94%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 2%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 4% (мал. 46).
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Мал. 45. Пропозиції щодо використання об’єкту
Провулок Львівський

Мал. 46. Яким чином впровадити пропозиції
щодо використання об’єкту

Вулиця Титова, б. 7 – це колишній дитячий садок, занедбаний. У мікрорайоні немає культурнорозважального центру для молоді, тому респонденти віддали свої голоси за цю пропозицію – 96%, а 2%
респондентів – за клуб для пенсіонерів (мал. 47).

Мал. 47. Пропозиції щодо використання об’єкту
по вул. Титова, б.7

Мал. 48. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 90%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 4%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 6% (мал. 48).
У мікрорайоні 5-6 в анкетуванні взяли участь 52 особи. Більшість жінки – 69,2%, чоловіків – 30,8%;
за віком: від 18 до 30 років – 28,8%, від 31 до 50 років – 34,6%, понад 50 років – 36,5%; в основному,
опитувані мають освіту: середню – 36,5% та середньо-спеціальну – 34,6%, вищу – 13,5%. За родом своєї
діяльності: робітники – 50%, пенсіонери – 25%, безробітні – 11,5%, студенти – 9,6%, службовці – 3,9%.
На перше місце за результатами питання «Розмістить об’єкт по черзі за ступенем важливості
реконструкції» респонденти поставили водоймище – 23,1%, потім клуб ім. Воровського – 21,2%, ПТУ №94
– 17,3%, кінний двір – 15,4%, стадіон «Авангард» – 11,5%, приватний сектор – 9,6% та зелену зону району
– 1,9% (мал. 49).

Мал. 49. Об’єкт, який, на думку громади,потрібно реконструювати в першу чергу (м-н 5-6)
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Водоймище. 98,1% респондентів мікрорайону відмітили, що в першу чергу необхідно відчистити
водоймище ставку, тобто необхідно встановити подачу води, упорядкувати пляжну зону, озеленити,
встановити під час літнього відпочинку буфет (мал. 50).

Мал. 50. Пропозиції щодо використання об’єкту Водоймище

Можливо вони вважають, що це найважливіша складова забезпечення відповідної якості життя
громади мікрорайону й це реально втілити у життя в рамках акції «Чисте місто», внаслідок якої вже
декілька років усією громадою прибирається територія міста.
Клуб ім. Воровського. Це старовинна споруда, потребує капітального ремонту, профспілкова
бібліотека шахти 5-6 закрита, гуртків теж немає, залишився тільки танцювальний колектив «АдАстра». За
облаштування приміщення для цього колективу було віддано 17,3% голосів, за оновлення клубу – 26,9%.
Але найвищий рейтинг – 55,8% – мала пропозиція про створення Національного музею промисловості
України. Отже, наше місто зараз живе за рахунок шахт, але, в разі закриття шахти 5-6, місто має знайти
своє майбутнє та свій потенціал. Створення Музею – це крок у туристичне майбутнє нашого міста
(мал. 51).

Мал. 51. Пропозиції щодо використання об’єкту
Клуб ім. Воровського

Мал. 52. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 55,8%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 23,1 %; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 21,2% (мал. 52).
Професійно-технічне училище №94. Це вже занедбане приміщення гірничого училища, але його
можна реконструювати та організувати там швейну фабрику – 76,9%, а це підтверджує, що місту
необхідні нові, якісні робочі місця. Залишити все як є – 15,4%, відновити училище – 3,8% (мал. 53).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 59,6%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 17,3%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 23,1% (мал. 54).
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Мал. 53. Пропозиції щодо використання об’єкту ПТУ
№94

Мал. 54. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Кінний двір. Зараз територія кінного двору
огороджена, раніше там були коні від шахти 5-6, тому
пропозиція відродити цей двір набрала 40,4%, люди
вважають за необхідне відкрити там кінний клуб –
59,6%, адже він буде виконувати не тільки функцію
спортивну,
розважальну,
але
й
оздоровчу,
реабілітаційну, а це дуже важливо для містян
(мал. 55).
Мал. 55. Пропозиції щодо використання
об’єкту Кінний двір

Стадіон «Авангард». Занедбаний стадіон, тому
респонденти 100% своїх голосів віддали за те, аби
поновити його та зробити футбольне поле із штучним
покриттям, бігові доріжки, встановити спортивні
тренажери, адже цей стадіон знаходиться у
приватному секторі та віддалений від центру
(мал. 56).
Мал. 56. Пропозиції щодо використання
об’єкту Стадіон «Авангард»

Приватний сектор. Територія за кафе
«Магніт». Найбільший рейтинг мала пропозиція
відкрити літній кінотеатр «Просто неба» – 80,8%, а
відбудувати агітмайданчик для мешканців приватного
сектору – 19,2% (мал. 57).
Ми вважаємо, що обидві пропозиції можна
поєднати: в рамках акції «Чистый город» облаштувати
місце для проведення
концертів, фестивалів,
вуличних свят, переглядів фільмів та зробити це з
використанням місцевого бюджету.
Мал. 57. Пропозиції щодо використання
об’єкту Приватний сектор (за кафе «Магніт»)

Зелена зона району 5-6. Вона є, знаходиться
близько до терикону. 98,1% респондентів вважає,
що її треба поновити новими насадженнями, а 1,9%
респондентів – встановити лавки для відпочинку
(мал. 58).

Мал. 58. Пропозиції щодо використання об’єкту Зелена зона району 5-6

Мікрорайони Молодіжний, Світлий та Східний територіально взаємопов'язані, тому було вирішено
під час другого етапу вивчення об’єктів проводити в рамках загального дослідження. Незадовільних
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об’єктів по мікрорайону Молодіжний – 13, а в мікрорайонах Світлий, Східний – 4. Об’єднавши ці об’єкти,
ми дізнались думку мешканців по мікрорайону в цілому.
У мікрорайоні Молодіжний, Світлий, Східний в анкетуванні взяли участь 52 особи. Більшість жінки
– 67,3%, чоловіків – 32,7%; статус ВПО мали 28,8%; за віком: від 18 до 30 років – 11,5%, від 31 до 50 років
– 30,8%, старші 50 років – 57,7%. В основному, опитувані мають середньо-спеціальну освіту – 42,3% та
середню – 32,7%, вищу – всього 13,5%. За родом своєї діяльності: пенсіонери – 53,8% та робітники – 25%.
За результатами питання «Розмістить об’єкт по черзі за ступенем важливості реконструкції»
респонденти вказали об’єкти у такому порядку: Дитячий садок «Уголек» (30,8%), торговельний
комплекс «Донбас» (23,1%), прибудинкову територію б.19 (15,4%), тир біля ЗОШ №5 (11,5%), пустир за
ринком «Лідер» (11,5%), пустир біля б.23 (3,8%) (мал.59).

Мал. 59. Об’єкт, який, на думку громади,
потрібно реконструювати в першу чергу н (м-н Молодіжний, Світлий, Східний)

Дитячий садок «Уголек». Це колишній дитячий садок, занедбаний, але має потенціал, особливо у
молодіжному мікрорайоні. Тут багато творчої інтелігенції, талановитої молоді, тому пропозиція
створення арт-галереї для художників, дизайнерів та творчої інтелігенції набрала серед респондентів
значну кількість голосів – 67,3%, друга пропозиція створити комбінат побутового обслуговування – 32,7%
(мал.60).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 59,6%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 1,9%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 38,5% (мал.61).

Мал. 60. Пропозиції щодо використання об’єкту Дитячий
садок «Уголек»

Мал. 61. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Торговельний комплекс «Донбас». На сьогодні працює комбінат шкільного харчування, який
потребує капітального ремонту; є кафе у приватній власності, у задовільному стані, але решта приміщень
занедбана.
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Мал. 62. Пропозиції щодо використання об’єкту
Торговельний комплекс «Донбас»

Мал. 63. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Пропозицію щодо організації торговельно-розважального комплексу із магазинами, кафе,
дитячими ігровими майданчиками запропонувало 46,2% респондентів, а за відкриття літнього кафе на
другому поверсі висловило думку 7,7% респондентів, безпечно законсервувати цей об’єкт до
найкращого часу – 8,5% та демонтувати – 3,8% (мал. 62).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 53,8%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 5,8%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 40,4% (мал. 63).
Прибудинкова територія біля буд. 19. Пропозиція
відкрити літній кінотеатр «Просто неба» серед
респондентів набрала 80,8%, а відбудувати агітмайданчик
для мешканців приватного сектору – 19,2% (мал. 64). Ми
вважаємо, що обидві пропозиції можна поєднати, в
рамках акції «Чистый город» облаштувати місце для
проведення концертів, фестивалів, вуличних свят,
переглядів фільмів та зробити це з використанням
місцевого бюджету. Такі варіанти можна запропонувати у
всіх мікрорайонах міста, де є вільний простір.
Мал. 64. Пропозиції щодо використання
об’єкту Прибудинкова територія буд.19

Тир біля ЗОШ №5. Це приміщення, яке частково
зруйновано, але мешканці висловлювали бажання
відновити його. Тому пропозиція організувати у цьому
місці спортивний комплекс для підлітків з особливими
потребами набрала серед респондентів 59,6%, адже
зможе надати максимально можливий розвиток,
підтримання
та
відновлення
втрачених
або
послаблених рухових функцій. 30,8% респондентів
висловили думку щодо демонтування та 9,6% – за
безпечне консервування об’єкту (мал. 65).
Мал. 65. Пропозиції щодо використання об’єкту
Тир біля ЗОШ №5

Щодо того, яким чином впровадити
пропозиції з використання об’єкту, загальні
відповіді всіх респондентів виглядають так: зробити
реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 59,6%; зробити муніципальний об’єкт з
використанням місцевого бюджету – 15,4%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду
терміном до 5 років – 25,0% (мал. 66).
Мал. 66. Яким чином впровадити пропозиції
щодо використання об’єкту Тир біля ЗОШ №5
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Пустир за ринком «Лідер». Є багато вільного
простору. Пропозиція організувати футбольне мініполе, волейбольні та тренажерні майданчики,
роледром стала лідируючою – 59,6%, 21,3%
респондентів відмітили необхідність встановити
тротуарні доріжки, лавочки, ліхтарі, а 17,3%
висловились за озеленення цієї території (мал. 67).
Мал. 67. Пропозиції щодо використання
об’єкту Пустир за ринком «Лідер»

Пустир біля буд. 23 м-н Східний. Є багато вільного простору, тому була ціла низка пропозицій.
Лідирувала пропозиція організувати футбольне міні-поле, волейбольні та тренажерні майданчики –
53,8%, далі – встановити тротуарні доріжки, лавочки, ліхтарі –13,5%, озеленити територію – 13,5%,
виділити майданчик для картингу – 11,5%, відбудувати
міні-маркет – 5,8% та майданчик для вигулу і
дресирування собак – 1,9%. Усі ці пропозиції мають
право на існування, адже вони допомагають громаді
розвиватися (мал. 68).
М
а
л
.
М
Мал. 68. Пропозиції щодо використання об’єкту Пустир біля
будинку 23, м-н Східний

Прибудинкова територія. Мешканці нашого
міста намагаються своїми силами прикрасити території
біля будинків, а для того, аби вони були єдиними,
типовими
запропоновано
осучаснити
місце:
організувати сучасну зону відпочинку з альтанками,
лавочками, дитячими ігровими майданчиками. Ця
пропозиція набрала 94,2% голосів (мал. 69).
М
а
Мал. 69. Пропозиції щодо використання
об’єкту Прибудинкова територія

У мікрорайоні Центр в анкетуванні взяли участь 50
осіб, жінок – 56%, чоловіків – 44%; статус ВПО мали 30%;
за віком: від 18 до 30 років – 28%, від 31 до 50 років –
34%, старші 50 років – 38%; в основному, опитувані мають
таку освіту: середньо-спеціальну – 40%, вищу – 30%,
неповну вищу – 10%, середню – 16%. За родом своєї
діяльності активними виявились робітники – 25% та
пенсіонери – 53,8%, службовці склали 20%, безробітні –
14%.
На перше місце за результатами питання
«Розмістить об’єкт по черзі за ступенем важливості
реконструкції» респонденти поставили Спортивний
комплекс «Олімп» –- 86%, далі автостанцію «Центр» –
10%, торговельний центр «Мир» – 2% та п’ятиповерховий
будинок за територією лікарні – 2% (мал. 70).
Мал. 70. Об’єкт, який, на думку громади,
потрібно реконструювати в першу чергу (м-н Центр)
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Спортивний комплекс «Олімп». Ця споруда знаходиться у центрі міста, до 2014 року велися
роботи з капітального ремонту спортивного комплексу, але бойові дії на Сході встали на заваді. Тому усі
респонденти – 100% (мал. 71) віддали свої голоси за те, аби поновити будівельні роботи за рахунок
інвесторів – 72%, 16% вважають, що закінчити ремонт можна за рахунок місцевого бюджету та 10%
бачать вихід у об’єднанні громад Мирнограда та Покровська із залученням коштів для капітального
ремонту (мал. 72).
«Спорткомплекс «Олімп» дозволить нашому місту розвиватися, проводити змагання з
плавання, баскетболу, волейболу, гімнастики та інших видів спорту, відкриє двері до міжнародних
зв’язків» – так висловив свою думку мешканець Центру Микола під час заповнення анкети 2-го етапу
дослідження.

Мал. 71. Пропозиції щодо використання об’єкту
Спортивний комплекс «Олімп

Мал. 72. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Автостанція «Центр». На мікрорайонах Світлий та 5-6 відкриті диспетчерські пункти, з яких
від'їжджає міжміський транспорт. Вздовж траси колись був автовокзал. Зараз його немає, але він
необхідний мешканцям міста. Транспортна розв’язка дозволяє відбудувати сучасну автостанцію, тому
респонденти одноголосно 100% відмітили цю пропозицію. Це буде зручно людям й рівень транспортних
послуг у місті підвищиться (мал. 73).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 30,0%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 66,0%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 4,0% (мал. 74).

Мал. 73. Пропозиції щодо використання об’єкту
Автостанція «Центр

Мал. 74. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Торговельний центр «Мир». Чотириповерхова будівля магазину, що не працює. Респонденти
віддали свої голоси за пропозицію осучаснити це приміщення: зробити торговельно-розважальний
комплекс із магазинами, кафе, дитячими ігровими майданчиками – 96%, законсервувати – 4% (мал. 75).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 54%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 4%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 42% (мал. 76).
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Мал. 75. Пропозиції щодо використання об’єкту
Торговельний центр «Мир»

Мал. 76. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

П’ятиповерховий зруйнований будинок за територією лікарні. Об’єкт має потенціал, потребує
капітального ремонту. Лідером стала пропозиція організувати будинок-інтернат для одиноких людей –
68% респондентів, друге місце посіла пропозиція щодо організації гуртожитку для молодих сімей – 24%,
на останньому місці – гуртожиток для одиноких матерів – 6% (мал. 77).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 48%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 40%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 12% (мал. 78).

Мал. 77. Пропозиції щодо використання об’єкту
П’ятиповерховий зруйнований будинок за територією лікарні

Мал. 78. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

«В будинках-інтернатах опиняються старші самотні люди, які не можуть самі собі дати
ради або від яких відмовилися рідні, а такі у нашому місті є, й було б дуже добре відкрити для них
такий дім», – так висловила свою думку мешканка Валентина під час заповнення анкети 2-го етапу
дослідження.
Якщо такі різноманітні житлові умови забезпечено ще і спеціальними медичними та соціальнопобутовими послугами, то такі будинки-інтернати можуть стати ідеальним житлом для інвалідів та інших
осіб з обмеженою рухливістю у місті, а це, звичайно, означає розвиток міста на краще.
Зруйновані будівлі на території лікарні. За пропозицію відремонтувати та відкрити хоспис на
території зруйнованих будівель респонденти віддали 96% голосів, демонтувати – 4% (мал. 79).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 34%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 46%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 20% (мал. 80).
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Мал. 79. Пропозиції щодо використання об’єкту
Зруйновані будівлі на території Центральної міської лікарні

Мал. 80. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

«Хоспис може забезпечити смертельно хвору людину не тільки професійною допомогою у
лікуванні хвороби, а й надасть можливість психологічної та духовної підтримки хворим, рідним та
їх близьким», – так висловила свою думку мешканка Тетяна під час заповнення анкети 2-го етапу
дослідження.
Це надасть високий рейтинг місту, мешканці будуть вдячні за таку соціальну допомогу, до того ж
з’являться нові робочі місця.
Обчислювальний центр. Об’єкт знаходиться у занедбаному стані. Лідируюча пропозиція 100% –
організувати офісний центр, центр громадських організацій та ініціатив міста (мал. 81).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 72%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 8%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 20% (мал. 82).

Мал. 81. Пропозиції щодо використання об’єкту
Обчислювальний центр

Мал. 82. Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту

Башта і прилегла територія. Ця колишня водонапірна вежа може стати родзинкою міста. 90%
респондентів висловились за пропозицію організувати трирівневе застосування: перший рівень –
танцпол, другий рівень – кафе, третій – планетарій,; 8% виявили бажання навколо башти висадити нові
насадження, створити зелену зону зі спортивними елементами (бігові доріжки, роледром), встановити
лавочки, а 2% – демонтувати (мал. 83).
Щодо того, яким чином впровадити пропозиції з використання об’єкту, загальні відповіді всіх
респондентів склалися наступним чином: зробити реконструкцію об’єкту за рахунок залучення
інвесторів – 90%; зробити муніципальний об’єкт з використанням місцевого бюджету – 2%; здати
місцевим підприємцям в безоплатну оренду терміном до 5 років – 8% (мал. 84).

Мал. 83. Пропозиції щодо використання об’єкту Баштя та
прилегла територія

Мал. 84 Яким чином впровадити пропозиції щодо
використання об’єкту
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Територія (площа) перед Димитровським Механічним Заводом (ДМЗ) є вільним простором.
Відповіді респондентів щодо цього об’єкту поділились майже порівну. За пропозицію організувати зону
відпочинку та висадити квіткові клумби – 54%, а за організацію стели-символу шахтарського міста,
викладення тротуарних плиток, встановлення лавок та ліхтарів – 46%.
Водоймище – необхідно почистити, встановити подачу води, упорядкувати пляжну зону,
озеленити, встановити буфет для відпочиваючих. Ця пропозиція була прийнята одноголосно( 100%).
За результатами аналізу з 253 респондентів більшість склали жінки – 66% (мал. 85).
Співвідношення: мешканців міста – 79,5%, долучились до процесу й внутрішньо переміщені особи –
20,5%. Видно, що їм розвиток міста також небайдужий. Пенсіонери склали 41,5%, люди середнього віку –
35,2%. Молодь займає останню сходинку – їх було всього 23,3% (мал. 86).
Стать респондентів

Респонденти за віком

23,3%
34%
Жінки

41,4%

18-30 років
31-50 років

Чоловіки

більше 50 років

66%
35,2%

Мал. 85. Стать респондентів

Мал. 86. Вік респондентів

За результатами 2-го етапу досліджень та аналізу потенційних ділянок і об’єктів були визначені
наступні потенційні локації, де місцеві мешканці бачать потенціал для реалізації завдань проекту в першу
чергу. Але слід зазначити, що це думка тільки тих мешканців, які стали учасниками цього дослідження.
1. Кінотеатр «Софія» (м-н Західний);
2. Спортивний комплекс «Олімп» (м-н Центр);
3. Дитячий садок «Уголек» (м-н Молодіжний);
4. Водоймище (м-н Новатор);
5. Водоймище (м-н 5-6).
Цікавим виявилось відношення мешканців міста до питання інвестування об’єктів, де переважна
більшість респондентів виступила проти використання коштів з місцевого бюджету, але за залучення
інвестицій у вирішення запропонованих питань.
Це дослідження відображає прагнення подальшого розвитку системи життєзабезпечення
населення зі створенням комфортних умов для проживання, а результати аналізу дозволять визначити
основні цілі та пріоритети подальшого розвитку міста.
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РОЗДІЛ 2.
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КАРТУВАННЯ ТА
БАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ЗМІН ГРОМАДОЮ МІСТА
Процес картування громади у місті Мирнограді відображає нові амбітні цілі розвитку міста, які
вказують шлях до досягнення майбутнього як динамічного та креативного міста для життя і роботи. Мета
картування – виявити нове бачення деталізованого Генерального плану очима мешканців та сприяти
перетворенню міста на сучасне європейське місто. Але це вимагає нових підходів до усіх сфер розвитку
міста.
Ініціативною групою Проекту по кожному об’єкту була проведена оцінка перспектив розвитку з
використанням SWOT-аналізу. Цей аналіз дозволив висвітлити внутрішні якості та тенденції, які
потребують корегування і розширення (сильні та слабкі сторони), та зовнішні фактори (можливості та
загрози), які можуть вплинути на майбутнє міста і водночас дозволити спрогнозувати можливу відповідь
на ці виклики.
Деталізація Генерального плану міста є пріоритетним завданням для розвитку міста, його
реконструкції, оновлення та стосується таких сфер розвитку, як: житлово-комунальна, соціальна,
культурна інфраструктура міста, екологія та безпека життєдіяльності.
РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ ПРЕДСТАВЛЕНІ ПО КОЖНОМУ КОМПОНЕНТУ:
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА МИРНОГРАД
Мешканці міста бачать своє місце комфортним, зручним для життя, тому вважають за потрібне
відновити будівництво зруйнованих будівель на користь громаді, а саме:
- Гуртожиток ШБУ №2, дев’ятиповерховий будинок (м-н Західний);
- зруйновані будівлі на території лікарні, п’ятиповерховий будинок за територією лікарні (м-н
Центр).
Сильні

міська програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

доступне житло для молодих сімей та внутрішньопереміщених осіб (гуртожиток);

доступне житло для одиноких осіб (будинокінтернат);

допомога людям з важкими хворобами;

пільгове придбання житла;

розташування об’єктів у центрі мікрорайонів міста
(м-н Західний);

розташування об’єктів на території медичних
закладів;

виконані експертизи щодо реконструкції;

розроблена та прийнята Стратегія розвитку міста
Мирноград

Можливості:

державна підтримка комунальної інфраструктури;

проекти технічної та гуманітарної допомоги Україні;

державна
підтримка
адаптації
внутрішньо
переміщених осіб та учасників АТО;

державна
підтримка
незахищених
верств
населення;

наявність ресурсів для створення умов.

Слабкі

високий рівень фізичного зносу житлового фонду;

низький рівень забезпеченості житлом внаслідок
відсутності будівництва;

наявність об'єктів незавершеного будівництва;

високий рівень зносу інженерної інфраструктури
міста;

недостатність місцевих фінансових ресурсів на
проведення капітальних ремонтів

Загрози:

старіння комунальної інфраструктури;

політична та економічна нестабільність;

розташування міста в прифронтовій
проведення АТО.

зоні
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СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ІНФРАСТРУКТУРА
Мешканці вважають, що місто Мирноград повинно стати містом із розбудованою мережею
розважально-культурних та спортивних закладів; містом сучасної культури та мистецтва, де відбуваються
цікаві фестивалі та мистецькі заходи всеукраїнського та міжнародного масштабу, містом туристичної та
музейної інфраструктури, але для цього потрібно реконструювати такі об’єкти (слабкі сторони міста):
- кінотеатр Софія, кафе «Левада» (м-н Західний);
- торговельний центр «Мир», обчислювальний центр, автостанція «Центр», спортивний комплекс
«Олімп» (м-н Центр);
- клуб ім. Воровського, ПТУ№94, кінний двір, стадіон «Авангард» (м-н 5-6);
- колишній дитячий садок (м-н Новатор);
- торговельний комплекс «Донбас», дитячий садок «Уголек», тир біля ЗОШ №5 (м-н Молодіжний)
Сильні

Слабкі


є високий рівень розвитку творчого, спортивного
потенціалу громади;

якісне надання послуг громаді;

вигідне розташування об’єктів по мікрорайонах;

вигідна транспортна розв’язка у всіх мікрорайонах;

вигідне географічне розташування (альтернативний
маршрут національної магістралі) для автостанції;

розроблена та прийнята Стратегія розвитку міста
Мирноград.


низький рівень матеріально-технічної
оснащеності
(хронічне недофінансування закладів культури, спорту);

недостатність місцевих фінансових ресурсів;

недостатня кількість місць культурно- організаційного
дозвілля (м-н Західний, Новатор, 5-6);

нерозвинена структура туристичної галузі у місті.

Можливості:

Загрози:





державні проекти культурного розвитку;
наявність молодіжних програм міста;
проекти технічної та гуманітарної допомоги України



АТО.

політична та економічна нестабільність,
розташування міста в прифронтовій зоні проведення

ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Мешканці міста хочуть бачити місто Мирноград комфортним та безпечним для життя, з екологічно
чистим навколишнім середовищем, великою кількістю парків та скверів, тому відмітили проблемні
сторони міста, які потрібно змінити на краще, а саме:
- водоймища (м-н Новатор, 5-6, Центр);
- паркова зона, пустирі в усіх мікрорайонах міста.
Сильні

Слабкі


активна участь громади в управлінні містом;

наявність активних громадських лідерів;

бажання містян розчистити водоймища міста та
створити зони відпочинку;

бажання містян облаштувати та осучаснити
просторові зелені зони міста;

наявність процесу регенерації (самоочищення)
водоймищ;

розроблена та прийнята Стратегія розвитку міста
Мирноград.


високий рівень забрудненості шахтних відстійників;

відсутність плану санітарної очистки міста;

забруднення
грунту
відходами
самопливних
колекторів «Південний» і «Північний»;

високий рівень зносу очисних споруд;

відсутність системи роздільного збору та переробки
сміття;

недостатність місцевих фінансових ресурсів.

Можливості:

проекти технічної та гуманітарної допомоги України;

програми охорони навколишнього природного
середовища та забезпечення екологічної безпеки;

участь громади у загальноміській акції «Чисте місто».

Загрози:

погіршення
екологічної
ситуації
внаслідок
техногенних факторів;

політична та економічна нестабільність;

розташування міста в прифронтовій зоні проведення
АТО.
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Проведений аналіз дозволяє виділити ряд ключових проблем, які послаблюють перспективи
розвитку міста (визначені в результаті зіставлення слабких сторін і загроз):
- високий рівень фізичного зносу житлового фонду; низький рівень забезпеченості житлом
внаслідок відсутності будівництва; наявність об'єктів незавершеного будівництва; недостатність місцевих
фінансових ресурсів для проведення капітальних ремонтів;
- високий рівень забрудненості шахтних відстійників, забруднення грунту відходами самопливних
колекторів «Південний» і «Північний», відсутність системи роздільного збору та переробки сміття
створюють умови для подальшого погіршення стану довкілля;
- загострення соціальної ситуації в місті (високий рівень зносу інженерної інфраструктури міста,
низький життєвий рівень більшості населення, низький рівень матеріально-технічної бази бюджетних
установ);
- місто зазнає негативного впливу політичної та соціально-економічної ситуації в країні, що
погіршується збройним конфліктом в межах антитерористичної операції.
Виходячи з аналізу проблемних сторін та потреб міста, були сформульовані основні стратегічні та
операційні цілі, визначений план дій для реалізації кожної з цілей, головні залучені структури та
очікуваний результат. Пропозиції мешканців відображені у відсотках (%) у розділі «Рекомендований
План дій для реалізації цілі».
Стратегічні
цілі

Операційні
цілі

1.Модернізація
міської
інфраструктури
Термін
виконання
2018-2019 рр.

Підвищення
якості умов
проживання
мешканців міста

2020 р.

2018 р.

2021 р.

2. Підвищення
рівня
культурного
розвитку
2020 р.

2021 р.

Інформаційнокультурний
розвиток міста

Рекомендований
План дій для реалізації цілі

1. Реконструювати будівлі:
М-н Західний
Гуртожиток
ШБУ
№2
(пропозиція:
гуртожиток
для
переселенців, молодих сімей –
83,7%);
- дев’ятиповерховий будинок (за
відновлення будівництва – 71,4%);
Центр
- п’ятиповерховий зруйнований
будинок на території лікарні
(пропозиція: будинок-інтернат для
самотніх – 68%);
- зруйновані будівлі на території
лікарні-(пропозиція: хоспис – 96%)
2. Усунути небезпечні місця на
об’єктах міста (закласти перші
поверхи у будівлях, які несуть
загрозу ).
М-н Західний
Сараї
посеред
мікрорайону
(пропозиція щодо осучаснення
місця: зносу старих прибудов,
побудова типових – 83,7%).
1. Реконструювати :
М-н Західний
- кінотеатр Софія (пропозиція:
культурно-розважальний центр із
3D кінотеатром –71,4%);
М-н Молодіжний, Світлий,
Східний
Дитячий
садок
«Уголек»
(пропозиція: створити арт-галерею

Головні
залучені
структури

Очікуваний
результат

Міська влада,
Відділ
архітектури,
Управління
комунальної
власності,
підрядні
організації

Покращення
фізичного стану
житлових будинків
та забезпечення
умов безпечного
проживання

Міська влада,
Відділ культури,
Управління
комунальної
власності,
підрядні
організації

Покращення якості
культурного
виховання
мешканців міста,
повне
задоволення в
культурному
попиті та
культурному
обслуговуванні,ств
орення умов для
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2019 р.

2019 р.

2022 р.

2021 р.

2018 р.

3.Розвиток
Туризму
2021 р.

Створення умов
для розвитку
музейної справи
та туризму у
місті

4.Розвиток
фізичної
культури і
спорту
2019 р.

Створення умов
для фізичного
виховання та
спорту

2020 р.

2020 р.

для художників, дизайнерів і
творчої інтелігенції –67,3%);
- Прибудинкова територія біля
буд. 19. (пропозиція: відкрити
літній кінотеатр «Просто неба» –
80,8%);
М-н Новатор
- Вулиця Титова, б. 7 (пропозиція:
культурно-розважальний
центр
для молоді – 96%);
- Приватний сектор (пропозиція
відбудувати агітмайданчик – 44%,
за відкриття літнього кінотеатру
«Просто неба» – 46%);
Центр
Обчислювальний
центр
(пропозиція: організувати офісний
центр,
центр
громадських
організацій та ініціатив міста –
100%);
- Башта і прилегла територія
(пропозиція:
трирівневе
пристосування: перший рівень –
танцпол, другий – кафе, третій –
планетарій – 90%);
М-н 5-6
- Приватний сектор, територія за
кафе «Магніт» (пропозиція: літній
кінотеатр «Просто неба» – 80,8%);
1. Відкриття Музею
М-н 5-6
- Клуб ім. Воровського
(пропозиція: створення
Національного музею
промисловості України –55,8%);

1. Реконструювати:
Центр
Спортивний комплекс «Олімп»
(пропозиція: поновити будівельні
роботи – 100%);
М-н 5-6
- Стадіон «Авангард» (пропозиція:
футбольне поле зі штучним
покриттям,
бігові
доріжки,
встановити спортивні тренажери –
100%);
Кінний
двір
(пропозиція:
спортивний кінний клуб – 59,6%);
М-н Молодіжний, Світлий,
Східний
- Тир біля ЗОШ №5 (пропозиція:
зробити спортивний комплекс для
підлітків з особливими потребами
– 59,6%);

належного
функціонування
мистецької
творчості

Міська влада,
Шахта 5-6,
Спілка
промисловців
та підприємців
України,
Відділ культури,
Управління
комунальної
власності,
підрядні
організації

Покращення
туристичної
інфраструктури та
подальший
розвиток музейної
справи з метою
збереження
історикокультурної
спадщини міста

Міська влада,
Комітет по
фізичній
культурі та
спорту,
Управління
комунальної
власності,
підрядні
Організації

Підвищення якості
фізичного
виховання та
розвитку спорту в
місті, об
лаштування
спортивних
майданчиків по
місту та
біля житлових
будинків,
забезпечення
спортивним
обладнанням
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2019 р.

2019 р.

5.Розвиток
міського
простору
2020 р.

2021 р.

2022 р.

2020 р.

2021 р.

2024 р.

2022 р.

2019 р.

2018 р.

2019р.

2018 р.

2019 р.

Покращення
рівня
благоустрою
міста

- Пустир за ринком «Лідер»
(пропозиція:
організувати
футбольне міні-поле, волейбольні
та
тренажерні
майданчики,
роледром – 59,6%);
- Пустир біля буд. 23 м-н Східний
(пропозиція:
організувати
футбольне міні-поле, волейбольні
та тренажерні майданчики –
53,8%);
1. Реконструювати:
Торговельно-розважальні
комплекси:
м-н Західний
- Кафе «Левада» (пропозиція:
молодіжне кафе – 65,3%);
м-н Новатор
- Провулок «Львівський, б.15
(пропозиція: будівництво мінімаркету разом із аптекою – 90%);
м-н Молодіжний
- Торговельний комплекс
«Донбас»(пропозиція:
торговельно-розважальний
комплекс із магазинами, кафе,
дитячими ігровими майданчиками
– 46,2%);
Центр
- Торгівельний центр «Мир»
(пропозиція:
торговельно
розважальний
комплекс
із
магазинами,
кафе,
дитячими
ігровими майданчиками – 96%);
2. Відкриття міжміської сучасної
автостанції
вздовж
траси
«Центр» –100%.
3.Реконструкція
та перепрофілювання:
- Професійно-технічне училище
№94 (пропозиція: організувати
швейну фабрику –76,9%);
Кочегарня
(пропозиція:
організувати баню – 53,1%);
4. Облаштувати паркову зону
м-н Західний
за
кінотеатром
«Софія»
(пропозиція: створити сучасний
мотузковий парк – 49%);
- між ЗОШ №6 та дитячим садком
№9 (пропозиція: дитячі ігрові
майданчики – 91,8%);
- між ЗОШ №9 та будинком №5
(пропозиція: роледром –46,9%);
м-н 5-6
- Зелена зона району 5-6
(пропозиція: поновити новими
насадженнями 98,1%);
м-ни Молодіжний, Світлий,
Східний
- Пустир біля буд. 23 м-н Східний
(пропозиції: футбольне міні-поле,
волейбольні,
тренажерні
майданчики – 53,8%, встановити

Міська влада,
Управління
комунальної
власності,
підрядні
організації

Покращення рівня
благоустрою
території міста,
його утримання в
належному
санітарнотехнічному стані,
поліпшення стану
довкілля,
покращення
естетичного
вигляду для
створення
оптимальних умов
праці, побуту та
відпочинку
мешканців та
гостей міста
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2020 р.

2018 р.

2019 р.

тротуарні
доріжки,
лавочки,
ліхтарі –
13,5%,
озеленити
територію – 13,5%, виділити
майданчик для картингу – 11,5%,
відбудувати міні-маркет – 5,8% та
майданчик
для
вигулу
і
дресирування собак –1,9%);
м-н Новатор, 5-6, Центр
- Водоймище
(пропозиція:
розчистити, встановити подачу
води, упорядкувати пляжну зону,
озеленити, встановити буфет для
відпочиваючих – 100%);
У всіх мікрорайонах міста
Прибудинкова територія
(пропозиція: організація типових
сучасних
зон
відпочинку
(альтанки, лавочки) та дитячих
ігрових майданчиків);
- Територія (площа) перед ДМЗ
(пропозиція: організувати зону
відпочинку та висадити квіткові
клумби – 54%; встановити стелусимвол
шахтарського
міста,
викласти
тротуарну
плитку,
встановити лавки та ліхтарі – 46%).

Робота ініціативної групи над проектом «Деталізація Генерального плану Мирнограда громадою
міста» в рамках проекту «Містки громадської активності» з картування міста розпочата у 2016 році.
Процес відбувався задля вивчення громадської думки щодо питань соціального розвитку свого міста та
виявлення бачення майбутнього його розвитку. Усі, хто прийшов до нас за цей час на зустрічі – це люди,
які люблять своє місто й яким болить його майбутнє. Отже, яким бачать місто Мирноград наші мешканці
та що саме, в глобальному сенсі, має змінитися до 2020 року на їхній погляд?
 Вони бачать себе мешканцями сучасного міста, в якому відбуваються зміни на краще.
 Вони бажають жити в цікавому, зручному та комфортному місті, яке гармонійно поєднує в собі
минуле і сьогодення, місті, яке шанує традиції, втілює інновації та творчо формує своє майбутнє.
 Вони хочуть відчувати себе мешканцями сучасного міста з якісною інфраструктурою, міста із
зеленими зонами, парками і мережею публічних міських просторів.
 Вони готові користуватися благами міста, зручного для життя, міста з якісними соціальними
послугами та системою охорони здоров’я, безпечного міста, міста зі сприятливим середовищем для
розвитку дітей та молоді, міста з сучасним освітнім та культурним простором, міста, яке забезпечує
всебічний і гармонійний розвиток кожного містянина, заохочуючи його до духовності та кращих
досягнень.
БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МІСТА МИРНОГРАД У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОТРЕБ ГРОМАДИ
Мирноградська громада в майбутньому – це соціально-орієнтована Громада, що створює
середовище соціального благополуччя для своїх жителів; сучасна самодостатня Громада, що розвиває
свою сучасну інфраструктуру, забезпечує високий культурний та духовний розвиток населення;
комфортна Громада, яка досягла високої якості життя для всіх своїх громадян, котрі мають сильне
почуття гордості і впевненості в майбутньому; туристична Громада, яка є національним та регіональним
туристичним центром, популярне місце для відпочинку, оазис для зеленого туризму; екологічно чиста
Громада, що є екологічно чистим затишним куточком Донбасу з безліччю садів та парків.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА З ПОГЛЯДУ ГРОМАДИ
Удосконалення системи соціального забезпечення. Визначення потреб громади у соціальній
підтримці, формування системи муніципальних пільг та модернізація системи надання соціальних
послуг. Здоров’я є важливою цінністю з точки зору благополуччя громадян, місцевої громади і
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суспільства в цілому. Здорове місто – це місто, яке створює належні умови для формування, збереження
та відновлення здоров’я. І це стосується усіх аспектів міського розвитку. Містяни прагнуть на місці
зруйнованої будівлі на території лікарні організувати хоспис як центр допомоги людям з важкими
хворобами, а п’ятиповерховий зруйнований будинок на території лікарні відновити та відкрити там
будинок-інтернат для самотніх. Якщо ці різноманітні житлові умови будуть забезпечені ще й
спеціальними медичними та соціально-побутовими послугами, то такі будинки-інтернати можуть стати
ідеальним житлом для інвалідів та інших осіб з обмеженою рухливістю у місті, а це, звичайно, означає
розвиток міста на краще.
Соціальне та доступне житло. Інвестиції у соціальне житло з метою забезпечити гідні умови
проживання для малозабезпечених та соціально незахищених громадян і містян із функціональними
обмеженнями (з інвалідністю); забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; доступне житло для молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб. Мешканці міста
вважають за необхідність реконструювати існуючі житлові будівлі: гуртожиток ШБУ №2 – для
переселенців, молодих сімей та дев’ятиповерховий будинок – для мешканців міста.
Створення сприятливої екологічної обстановки. Місто повинно бути екологічно безпечним, має
відбуватись санітарна очистка території, у тому числі й від стихійних сміттєзвалищ, утворених
мешканцями. Необхідна утилізація відходів та їх перероблення. Водоймища міста потребують очищення
від забруднень стоками з місцевих шахт. Жителі громади вважають цю проблему дуже важливою і
планують її вирішення за допомогою участі у загальноміській акції «Чисте місто», яка відбувається
щорічно вже декілька років.
Формування здорового способу життя. Забезпечення більш здорового способу життя у активній
громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах. Це
включає інвестиції в будівництво Спортивного комплексу «Олімп», стадіону «Авангард», спортивного
комплексу для підлітків з особливими потребами, спортивного кінного клубу та створення
спортивних майданчиків з футбольним полем зі штучним покриттям, біговими доріжками,
роледромами та ін. у різних мікрорайонах міста, підтримку спортивних об’єднань, а також розширення
участі городян у різноманітних спортивних заходах, змаганнях, заходах з популяризації здорового образу
життя, що може знизити кримінальний фон міста.
Розвиток сервісної інфраструктури. Міська влада спільно з приватним бізнесом повинна дбати
про розвиток сервісної інфраструктури: відкрити молодіжне кафе «Левада», торговельно-розважальні
комплекси «Донбас» (м-н Молодіжний), «Мир» (м-н Центр») із магазинами, кафе, дитячими ігровими
майданчиками; відбудувати міні-маркет разом із аптекою у мікрорайоні Новатор, реконструювати
та перепрофілювати Професійно-технічне училище №94 у приміщення швейної фабрики, відкрити
баню (м-н Західний). Все це забезпечить належну якість сервісу для населення.
Просування туристичного потенціалу та бренду міста. Городяни висловили пропозицію щодо
створення Національного музею промисловості України. Наше місто зараз живе за рахунок шахт, але в
разі закриття шахти 5-6, місто має знайти своє майбутнє та свій потенціал. Створення Музею – це крок у
туристичне майбутнє нашого міста. До того ж, це, завдяки PR-заходам, участі у міжнародних змаганнях з
мотокросу та інших видах спортивних змагань при відкритті Спортивного комплексу «Олімп», буде
сприяти підвищенню туристичної привабливості міста, збільшенню надходжень від туризму та
міжнародному обміну знаннями та досвідом.
У просторових планах розвитку міста мають бути враховані можливості для створення нових
знакових культурних об’єктів. Місто сприятиме розвитку мережі культурних закладів, у тому числі
інноваційного характеру, наприклад, створення арт-галереї для художників, дизайнерів і творчої
інтелігенції (дитячий садок «Уголек»), культурно-розважального центру із 3D кінотеатром
(кінотеатр «Софія», м-н Новатор), офісного центру, центру громадських організацій та ініціатив
міста (Обчислювальний центр); Башти з трирівневим пристосуванням: перший рівень – танцпол,
другий рівень – кафе, третій – планетарій; літніх кінотеатрів «Просто неба». Креативне міське
середовище стимулюватиме підвищення творчого потенціалу громади, посилюватиме місцеву
ідентифікацію і привабливість міста для носіїв нових ідей, досвіду та знань. Створення умов для творчого
обміну і є основною метою формування креативного творчого міста.
Розвиток міських водоймищ як рекреаційних зон (м-н Новатор, 5-6, Центр). Місто має
облаштовувати міські водоймища як зони активного відпочинку та нові громадські простори з пляжами,
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волейбольними та іншими спортивними майданчиками, літніми кафе, інфраструктурою для водних видів
спорту та відпочинку, які повинні «наблизити» містян до міських ставків. Одночасно повинні
розроблятись заходи з насичення громадським життям прибережної зони, особливо у літній час.
Зелені громадські місця. Місто має облаштовувати нові зелені громадські простори з парковими
зонами, наприклад: сучасний мотузковий парк (за кінотеатром «Софія»), зелену зону району 5-6,
прилеглу територію біля Башти (кв-л 40), пустир (м-н Східний,Світлий) алеями, літніми кафе,
пішохідними та велодоріжками, майданчиками для вигулу та дресирування собак, прибудинковою
територією з організацією типових сучасних зон відпочинку, з дитячими ігровими майданчиками у всіх
мікрорайонах міста.
Удосконалення мережі доріг. Це стосується капітального ремонту, подальшої реконструкції,
будівництва та підтримки в належному стані міських доріг. У Мирнограді має бути створена безперервна
мережа пішохідних зон, здійснюватиметься покращення їх якості, забезпечуватимуться можливості для
безпечного та безперешкодного пересування пішоходів на всій території міста. Сприяти облаштуванню
майданчиків для паркування автотранспорту в місті та відкриттю міжміської автостанції «Центр».
У перспективі до 2020 року Мирноград прагне створити комфортне середовище для своїх
мешканців, сприяти становленню сильної та відкритої до інновацій громади, розвиватись як дійсно
європейське місто.
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ВИСНОВОК
Дворічний Проект «Містки громадської активності» для громад малих українських міст виявився
інноваційним та дуже цікавим, адже усі учасники отримали досвід картування громад.
Цей проект – зразок партнерства, в якому були об'єднані зусилля задля однієї мети. По-перше,
це - Європейський Союз та Національний фонд підтримки демократії (США), Польско-Американський
фонд Свободи в рамках програми RITA- «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії». За
кошти кожного з партнерів фінансувалась певна діяльність згідно правил партнера. Проект
впроваджувався Центром культурного менеджменту (Львів) у партнерстві з Українською бібліотечною
асоціацією (Київ), Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава) та Благодійним фондом
«Помагаєм» (Дніпро). З боку нашого міста Мирнограда – це ініціативна група Проекту – громадська
організація «Агенція місцевого економічного розвитку м. Мирноград», Координаційний комітет
самоорганізації населення, Централізована бібліотечна система Відділу культури Мирноградської міської
ради.
Відділом архітектури міста створено Генеральний план, але він не мав деталізації, не було
проведено обговорювання в громаді, фактично він створений без участі мешканців міста, тому
ініціативною групою був розроблений Проект «Деталізація Генерального плану Мирнограда
громадою міста», який дав можливість залучити до картування усіх стейкхолдерів, зокрема, молодь,
органи самоорганізації населення, громадську раду міста, місцеву владу, внутрішньо переміщених осіб
та мешканців міста.
Кожне сучасне українське місто прагне якісних змін, тому мешканці нашого міста активно брали
участь в обговоренні підчас проведення фокус-груп, масового перегляду фільмів «Просто неба» у парку
культури, адже були переконані, що їх ідеї та пропозиції буть враховані в рамках Проекту, що вони
зможуть змінити життя на краще.
За період роботи Проекту було проведено:
- два етапи дослідження із залученням широкого кола активних мешканців, які визначили цінні
якості свого місця проживання, тобто сильні та слабкі сторони по всіх мікрорайонах міста(перший етап);
виявили думку респондентів щодо об’єктів міста, які необхідно реконструювати в першу чергу,
пропозиції щодо використання об’єкту та яким чином впровадити пропозиції щодо використання
об’єкту по кожному адміністративно-територіальному району міста Мирнограда(другий етап);
- консультації з головним архітектором міста та переглянута кількість пропозицій внесення до
Генерального плану міста, складено списки об’єктів окремо по кожному мікрорайону;
- оцінка перспектив розвитку з використанням SWOT- аналізу, який дозволив висвітити внутрішні
якості та тенденції, які потребують корегування і розширення ( сильні та слабкі сторони), та зовнішні
фактори (можливості та загрози), які можуть вплинути на майбутнє міста і водночас дозволити
спрогнозувати можливу відповідь на ці виклики;
- аналіз проблемних сторін та потреб міста на базі яких були сформульовані основні стратегічні та
операційні цілі, визначений план дій для реалізації цілі, головні залучені структури та очікуваний
результат. Пропозиції мешканців відображені у кількості відсотків (%) у розділі «Рекомендований План
дій для реалізації цілі»;
- аналіз думки бачення майбутнього міста Мирноград у відповідності до потреб громади та
виявлені основні напрямки розвитку міста, а саме: удосконалення системи соціального забезпечення,
соціальне та доступне житло, створення сприятливої екологічної обстановки, формування здорового
способу життя, розвиток сервісної інфраструктури, просування туристичного потенціалу та бренду міста,
розвиток мережі культурних закладів, розвиток міських водоймищ як рекреаційних зон, зелені
громадські місця та вдосконалення мережі доріг;
- роботи, спрямовані на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, а саме
вдосконалення сайту Муніципальний портал міста Мирнограда MIRNOGRAD.ORG.UA, який покращить
взаємодію влади та громади, адже окрім блогів усіх міських служб, з’явилась он-лайн мапа із
характеристикою та фотографіями всіх об’єктів міста, дослідженням думки громади щодо покращення
міста та можливість паралельно відобразити новини служб на сайті Facebook ;
- рекламні та інформаційні заходи з реалізації Проекту.
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Під час реалізації Проекту виконана ще одна місія: це – поліпшення життя людей шляхом
згуртування громад, підвищення громадської свідомості та соціальної активності для вирішення місцевих
проблем. Таким чином, Проекти міжнародних донорів дозволяють не тільки пришвидшити рух
українських громад до європейських стандартів, формують міцне громадянське суспільство, але й
безпосередньою технічною допомогою допомагають крок за кроком покращувати інфраструктуру міст.
Знання і неоціненний досвід, отриманий після впровадження проекту, буде використано для
стратегії подальшого розвитку міста.
Ми докладемо всі зусилля, щоб стати кращими!
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