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Цю публікацію видано за підтримки Європейського
Союзу в рамках проекту «Містки громадської активності».
За зміст цієї публікації відповідають виключно партнеривиконавці 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 Польсько-Американським
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
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою проекту «Картування громади» у
м. Новогродівка стало проведення
громадського дослідження із залученням
широкого кола активних мешканців у рамках
проекту «Містки громадської активності» з
метою вивчення соціальної реальності,
мапування ресурсів та створення образу
громади, який би демонстрував її здатність та
потенціал.

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПИТАННЯ
Під час реалізації проекту робочою групою було
поставлено наступні дослідницькі питання:
/

Які ідеї та ресурси необхідно докласти,
аби створити більш привабливі умови
проживання?

/

Що думають різні соціальні групи про
рівень якості послуг та сфер, наявних у
громаді?

/

Якими заходами залучити мешканців до
процесу планування та реалізації
локальної політики?

/

Які об’єкти в громаді викликають
позитивне, негативне та дискусійне
ставлення з боку мешканців?

/

Які якості виявляють мешканці у
власному ареолі проживання?

ВИКОРИСТАНІ МЕТОДИ
Скринька інструментів (методів) дослідження
була представлена якісними та кількісними
дослідженнями, а саме:
Якісні дослідження – це інтерв’ю та групові
опитування (фокус-групи) основних соціальних
груп м. Новогродівка.
Інтерв’ю були проведені з представниками
шахтарів, інтелігенції, підприємців, державних
службовців та молоді. Всього відбулося десять
інтерв’ю. Особи, яких було обрано, мали досвід
та знання стосовно теми дослідження і
належали до числа лідерів думок локальної

громади. Інтерв’ю дали можливість глибше
вникнути в проблему, що досліджується,
отримати детальну інформацію та думки
стосовно того чи іншого питання.
Групові опитування (фокус-групи) проводилися
із шахтарями, депутатами міської ради,
громадськими активістами, державними
службовцями, приватними підприємцями,
педагогами, лікарями, головами Об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), людьми похилого віку, внутрішньо
переміщеними особами, безробітними,
старшокласниками, молоддю. Кількість
учасників кожної фокус-групи коливалася від 5
до 15 представників. Всього відбулося 14
групових опитувань, участь у яких взяло більше
150 осіб.
Також були проведені два інтерактивні майстеркласи з учнями старших класів міських шкіл, під
час яких школярі працювали в командах,
обговорювали якості об’єктів відповідного
району міста, презентували свої дослідження та
ідеї, які потрібні, аби створити більш привабливі
умови проживання. Участь в інтерактивних
майстер-класах взяло більше 50
старшокласників.
До інтерактивного якісного методу належить
проведення заходу під відкритим небом, ідея
якого полягала в заохоченні мешканців дати
відповідь активним способом. У даному
випадку їм було запропоновано шляхом
наклеювання «стікерів» різного кольору
визначити позитивні, негативні та дискусійні
об’єкти на спеціально надрукованій мапі міста,
додавши при цьому свій коментар із описом та
побажаннями щодо використання або розвитку
певного об’єкту. Мешканці записували свої
коментарі на стікери та клеїли їх на карту.
Паралельно відбувалася фіксація цих
коментарів на фліпчарті, за допомогою якого
картувальники складали таблицю різних
об’єктів. Всього відбулося три заходи: два в
найбільш людному місці – на центральній
площі Новогродівки, а один – під час масової
події, коли проводився Україно-німецький
молодіжний фестиваль вуличної культури.
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У такий спосіб своїми думками поділося майже
150 жителів міста.
Слід зауважити, що застосування заходу під
відкритим небом в якості метода дослідження
дозволило зацікавити мешканців піднятою
проблемою, створити контакт з ними, але
отримані дані потребують перевірки та
уточнення, оскільки їм може бути притаманний
певний суб’єктивізм.
Таким чином, комплексне використання
зазначених методів дало можливість провести
дослідження з картування громади та отримати
необхідні результати, що представлені в даній
публікації.
Серед використаних кількісних методів
дослідження застосовувалося анкетування, яке
допомогло залучити до участі в дослідженні
представників різних соціальних груп, як
великих, так й малих. Розроблений
опитувальник дозволив отримати конкретні
думки щодо моніторингу різних об’єктів, які
знаходяться на території громади. Анонімність
анкети та простота заповнення забезпечили
більш відверті відповіді містян і дозволили
зібрати великий масив інформації про наявні
об’єкти.
Під час дослідження використовувалася форма
анкети на паперовому носії. Мешканці могли
заповнити анкету самостійно, або це могла
зробити в їхній присутності особа, що
проводила опитування. Окрім цього, анкети
роздавалися в установах та організаціях, а через
деякий час вже заповнені бланки поверталися
до картувальників. Аналогічний підхід було
використано під час проведення фокус-груп.
Всього було розповсюджено майже 400 анкет,
з яких повернулося 250 примірників.

ХТО ПРОВОДИВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження у м. Новогродівка проводилося,
головним чином, учасниками робочої групи з
картування громади, які представляли різні
організації, установи та підприємства міста. Це
дало можливість залучити широку аудиторію та
більш системно провести дослідницьку роботу.
До процесу картування були залучені
громадські активісти, члени громадської ради
при виконкомі Новогродівської міської ради,
працівники виконкому Новогродівської міської

ради, співробітники міської бібліотеки для
дорослих. Збирати матеріал допомагали активні
мешканці, які на волонтерських засадах
поширювали анкети, допомагали проводити
заходи під відкритим небом, коли вивчалася
думка мешканців з певної проблематики.
Важливу роль у реалізації проекту відіграли:
громадська організація «Платформа ініціатив
«МУВ», громадська організація «Наша справа 2»
та міська бібліотека для дорослих. Остання
слугувала основним місцем для зустрічей
робочої групи, проведення фокус-груп,
розповсюдження анкет та опрацювання
дослідницьких матеріалів. Варто додати, що
реалізація проекту «Картування громади» стала
можливою за сприяння Новогродівського
міського голови та депутатів Новогродівської
міської ради, Будинку дитячої творчості та
молодіжної платформи «NovoСхід», де
відбувалися деякі публічні заходи з картування.
Також до процесу дослідження долучилися
парафіяни християнської церкви
«Преображення».
Склад ініціативної групи з картування:
Антон Кухлєв – голова громадської організації
«Платформа ініціатив «МУВ», депутат
Новогродівської міської ради,
Юлія Бондар – голова громадської організації
«Наша справа 2», депутат Новогродівської
міської ради,
Світлана Брильова – бібліотекар
Новогродівськоі міської бібліотеки для
дорослих,
Віталій Рудой – член громадської ради при
виконкомі Новогродівської міської ради,
Надія Савченко – член громадської ради при
виконкомі Новогродівської міської ради,
Інна Ольховик – голова громадської ради при
виконкомі Новогродівської міської ради,
Руслан Шейка – громадський активіст,
внутрішньо переміщена особа,
Ядвіга Жульова – громадська активістка,
пенсіонерка.
Новогродівська міська рада: Людмила
Білецька – Новогродівський міський голова,
Наталія Гусак – начальник відділу з питань
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внутрішньої політики та організаційноаналітичної роботи.

/

Створення умов для співпраці у
плануванні розвитку громади – діалог
учасників процесу картування відкрив
можливості для налагодження
партнерських стосунків між різними
організаціями та ініціативними
громадянами. Люди, які прагнуть змін,
мають власне бачення вирішення
окремих проблем, шукають можливості
для розбудови громади, знайшли точки
перетину своїх інтересів та об’єдналися
в ініціативні групи для роботи над
іншими проектами.

/

Пошук інструментів взаємодії між
громадою та владою. У заходах з
картування (презентації, фокус-група,
моніторингова зустріч) взяли участь
представники місцевої влади.
Важливим аспектом, що засвідчив
готовність влади до реальної співпраці,
стало виділення Новогродівською
міською радою необхідного
співфінансування для реалізації
проекту.

Молодіжна платформа «NovoСхід»: Вікторія
Ємець.
Християнська церква «Преображення»: Андрій
Тимошков, Роман Лобач, Микола Поптік.
Разом із тим, варто відзначити посильний
внесок багатьох мешканців, які заповнювали
анкети, брали участь в інтерв`ю, допомагали з
проведенням фокус-груп, презентацій та заходів
під відкритим небом. Це свідчить про живий
інтерес мешканців до розвитку свого міста.
Проект був спрямований на формування у
мешканців м. Новогродівка позиції активного
учасника в процесі прийняття рішень. Реалізація
проекту також націлена на залучення громади
до вивчення соціальної реальності, пошуку
ресурсів та створення образу громади, який би
демонстрував її потенціал.
Дослідниками були поставлені наступні
завдання:
/

залучити мешканців громади до
вивчення соціальної реальності;

/

вивчити думку різних соціальних груп
щодо сфер, послуг та проблем, наявних
у громаді;

/

провести моніторинг об`єктів, що
розташовані в місті;

/

визначити ключові проблеми громади
та шляхи їхнього вирішення,
спираючись на думку жителів;

/

налагодити зв’язки та взаємодію між
різними соціальними групами та
стейкхолдерами.

Під час реалізації проекту вдалося досягти
певних позитивних результатів:
/

Активізація громади – проведення
презентацій, фокус-груп, опитувань,
заходів на відкритому просторі
спонукало громаду включитися у
вивчення соціальної реальності,
учасники заходів отримали можливість
висловити свою думку про стан речей,
заявити про свої потреби, прагнення та
мрії.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО МІСТО
Місто Новогродівка Донецької області
розташоване в степовій зоні західного краю
Донецького кряжу. Надзвичайно мальовничий
пейзаж заворожує погляд: до міських
багатоповерхівок підступає море золотавої
пшениці та жовтих соняшників, і на цьому
дивовижному фоні в блакитному серпанку
велично височіють копри і терикони вугільних
підприємств. Повноту картини довершують
чисельні зелені масиви, які захищають
сільськогосподарські угіддя та місто від
степових вітрів.
Територія міста займає площу 555 га, з них 185,5
га знаходяться у власності громадян,
підприємства займають 90,1 га. За останніми
даними чисельність постійного населення
складає 14,9 тис. осіб. Внутрішньо переміщених
осіб зареєстровано 8,0 тис. осіб.
Новогродівка – невеличке шахтарське містечко
зі своєю історією та традиціями. Все його життя
пов’язане з вугіллям – чорним золотом Донбасу,
в кожній родині є представники шахтарської
професії – мужні, сильні люди, обдаровані
щирою душею. Головним природним
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багатством міста є поклади кам’яного вугілля,
тому основу економіки міста складає вугільна
промисловість, представлена двома
відособленими підрозділами державного
підприємства «Селидіввугілля»: «Шахта 1/3
«Новогродівська» та «Шахта «Котляревська».
На цих підприємствах видобувається
енергетичне вугілля марки Г, ГР, ДГ.
Відлік своєї історії місто починає з 1939 року.
Саме в цьому році розпочато будівництво шахти
№ 1 «Новогродівська». Поблизу будівництва
були споруджені дві житлові будівлі барачного
типу для шахтобудівників. На будівництво шахти
і нового селища потягнулись мешканці з
навколишніх селищ – Гришино, Желанна,
Очеретино та ін.
Друга світова війна перервала розбудову
Новогродівки. Під час нацистської окупації було
завдано шкоди низці об’єктів. Після війни
мешканці шахтарського селища взялись за
відбудову напівзруйнованої шахти, зведення
нового житла, благоустрій території.
1948 року розпочато будівництво шахти № 3
«Новогродівка», пізніше – шахти № 2
«Новогродівка». До 1953 року всі три шахти
запрацювали. Значно змінилося селище НовоГродівка: стрімко зростали нові вулиці,
відкривалися школи, дитсадки, магазини,
заклади охорони здоров’я тощо. Роком раніше у
восьми кілометрах від селища розпочалося
будівництво однієї з найбільших на той час шахт
в Донецькій області – шахти «Котляревська 1-2»
(нині – шахта «Котляревська»).
У 1958 році Указом Президії Верховної Ради
України молоде селище було перейменовано в
місто Новогродівка і віднесено до міст
районного підпорядкування, яке увійшло до
складу Селидівської міської ради.
У ті роки місто було відоме не лише
новобудовами, а й славними трудовими
перемогами. Десятки тисяч тон позапланового
вугілля видобували колективи вугільних
підприємств, достроково було здано в
експлуатацію шахту «Котляревську 1-2», низка
передових колективів та найкращі бригади були
нагороджені високими урядовими нагородами.
На 1960-80-ті роки припадає інтенсивне
містобудівництво: нові 4-5-типоверхові будинки,
магазини, їдальня, середня школа, вже

працюють поліклінічне та стаціонарне
відділення міської лікарні, на вугільних
підприємствах міста діють медичні пункти,
завершено будівництво Палацу культури. У 1970
році прийняв перших відвідувачів санаторійпрофілакторій «Здоров’я». У цей же період
введено в експлуатацію Центральну
збагачувальну фабрику «Росія», що надало
можливість працевлаштування жінок міста
Новогродівка. Того ж року Міністерство
авіаційної промисловості видало наказ про
будівництво філії Жуковського
машинобудівного заводу в м. Новогродівка, а
вже в 1972 році було завершено будівництво
цеху № 1. Пізніше було здано в експлуатацію
цех № 2, збудовано гараж, котельню,
адміністративну будівлю, їдальню, гуртожиток,
інструментальну дільницю.
Нову важливу сторінку в своїй історії
Новогродівка перегорнула в 1992 році, коли
вона отримала статус міста обласного значення.
Для забезпечення розвитку створювалися нові
підприємства, установи, організації. Одним із
пріоритетів стало реформування житловокомунального господарства. Тут
впроваджувалися прогресивні форми в
управлінні житловим фондом – з 2006 року
стартував процес створення Об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків. У
Новогродівці створено близько 100 ОСББ.
Нині в місті функціонують: 2 промислових
підприємства, 4 школи, 5 дитячих садків,
музична школа, Будинок дитячої творчості,
бібліотека для дорослих та бібліотека для дітей,
комунальний заклад «Новогродівська міська
лікарня», комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»,
підстанція швидкої медичної допомоги та інші
організації, що забезпечують потреби містян.
Для проведення лікувально-профілактичних
заходів працює профілакторій «Здоров’я».
Розвинута інфраструктура підприємств
побутового обслуговування населення та
громадського харчування. Для дітей та молоді
побудовані дитячі ігрові та спортивні
майданчики. Великою популярністю в
мешканців користується міський стадіон.
На території міста розташовані пам'ятні знаки
«Загиблим шахтарям» та «Жертвам
Чорнобилю». На залізничній станції Гродівка
встановлена меморіальна дошка загиблим
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односельцям під час Другої світової війни, на
фасадах шкіл №9 та №10 розміщені
меморіальні дошки землякам, загиблим під час
війни 1979-1989 рр. в Афганістані, – Володимиру
Жукову та Євгену Кривоносову.
У 2001 році за підтримки громади м. Калуш
Івано-Франківської області в міському сквері
було відкрито пам’ятник Т.Г. Шевченку.
Пам’ятник Кобзарю став одним із найбільш
впізнаваних об’єктів у місті.

багато нових завдань, розв’язати які можна,
спираючись на критичне мислення, згуртування
зусиль та ефективне використання наявних
ресурсів. Найкращий спосіб – це стратегічне
планування майбутнього міста. Розраховуючи
кожен крок та збираючи по зернятках унікальні
ідеї мешканців, можна створити живий, реально
працюючий документ, який сприятиме
вирішенню актуальних проблем та принесе
користь усій громаді.

Шлях, який здолала Новогродівка, був
означений різними подіями. Попереду стоїть
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КАРТУВАННЯ ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ГРОМАДИ
Під час дослідження вдалося провести 14
колективних опитувань з представниками
основних соціальних груп міста. Сценарій
проведення фокус-груп представлено в
додатку 1.
Участь у фокус-групах взяли:
- пенсіонери,
- працівники шахти №1-3 «Новогродівська»,

пропонувалося спільними зусиллями обрати
більш прийнятний для їхньої групи варіант.
Зазвичай, після нетривалої дискусії група була
готова дати спільну відповідь. Якщо думка
когось із присутніх відрізнялася від більшості,
модератор додавав її як окремий коментар.
Повертаючись до даного дослідження, варіанти
відповіді засвідчили, що жителі, які були задіяні
у фокус-групах, не мали усталеного погляду
стосовно предмету гордості за місто.

- працівники шахти «Котляревська»,
- медичні працівники,
- освітяни,
- підприємці,
- державні службовці,
- депутати міської ради,
- громадські активісти,
- голови ОСББ,
- внутрішньо переміщені особи,
- безробітні,
- молодь,
- старшокласники.
Присутнім на зустрічах мешканцям було
запропоновано надати відповіді на ряд питань,
за допомогою яких оцінювалися можливості,
ресурси, сфери, послуги, ключові проблеми
міста та моделювалися можливі шляхи їхнього
розв’язання.

ЧИ ПИШАЄТЕСЯ ВИ СВОЇМ
МІСТОМ
Першим питанням для обговорення учасниками
фокус-груп було: «Чи пишаєтесь Ви своїм
містом?». Відповіді на нього представлені в
додатку 2.
Під час фокус-групи надавався певний час на
формулювання відповіді. Учасникам

Зокрема, більше половини із опитаних груп
обрали варіант «Почасти». Лише працівники
шахти «Котляревська», державні службовці,
підприємці та освітяни, хто брав участь в
опитуванні, висловили оцінку «Однозначно
так». Представники двох груп – старшокласники
та громадські активісти – назвали позицію «Не
дуже».
Отже, на нашу думку, відповіді учасників
засвідчили те, що мешканці переважно тепло
ставляться до міста, в якому вони живуть, але
певні причини або проблеми не дозволяють
повною мірою пишатися містом.

ЩО Є ПРИЧИНОЮ ГОРДОСТІ ЗА
МІСТО
Цікаво було з’ясувати, що саме є причиною
гордості за місто. Думки учасників фокус-груп
розійшлися. Серед лідируючих варто відзначити
варіант «Моє місто береже культуру і традиції
країни/регіону». На це вказали працівники
шахти «Котляревська», освітяни, державні
службовці, підприємці та пенсіонери.
Чотири групи (депутати, медики,
старшокласники та внутрішньо переміщені
особи) обрали відповідь «Важко відповісти».
Три групи зупинилися на варіанті «Інше»:
зокрема, громадські активісти, працівники
шахти №1-3 «Новогродівська» та безробітні
найбільше пишаються людьми, що живуть та
працюють у місті й намагаються змінювати його.
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Під час обговорення активна молодь обрала
варіант «У моєму місті людина може себе
реалізовувати», а присутні на зустрічі голови
ОСББ зупинилися на відповіді «Немає чим
пишатися взагалі».
Зауважимо, що жодна із фокус-груп не відмітила
позицію «Моє місто має добрі побутові умови
для життя» чи «Моє місто має ефективну
економіку». Присутні на зустрічах учасники
одностайно відхилили ці варіанти.
Виходячи із вищесказаного, можна підсумувати,
що Новогродівка має власні традиції, які
намагається зберегти. Певною мірою це
пов’язано з шахтарською працею та колишніми
трудовими досягненнями. Водночас, даний факт
вказує на ностальгію за радянськими часами,
коли стабільно працювали промислові
підприємства, а місто мало гарні матеріальні
умови для розвитку.

ОЦІНКА РІВНЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
Наступне питання стосувалося оцінки рівня
можливостей в місті. Учасникам фокус-груп
пропонувалося оцінити за п’ятибальною
шкалою наступні позиції:
- вільно пересуватися усіма частинами і
районами міста (4,7 бал.),
- вільно реалізовувати свої духовні потреби
(3,5 бал.),

позицію та доходили згоди щодо тієї чи іншої
оцінки.
На основі отриманих даних було пораховано
середній бал кожної позиції (див. вище в
дужках), який є узагальнюючим показником, що
дозволяє оцінити рівень можливостей у місті.
Зокрема, найвищий середній бал (4,7 бали)
отримала можливість «Вільно пересуватися
усіма частинами і районами міста». Це
пояснюється тим, що Новогродівка – невелике
компактне містечко, обійти яке повністю можна
за 30 хвилин.
Наступний показник у позиції «Вільно
реалізовувати свої духовні потреби», яка
отримала достатньо високий середній бал –
3,5 бали. Більшість учасників фокус-груп
пов’язували доступність реалізації своїх
духовних потреб із наявністю у місті церков
різних конфесій.
Трійку лідерів завершив рядок «Займатися
підприємницькою діяльністю» (3,1 бали).
Учасники фокус-груп вважають, що в місті
існують умови для здійснення підприємницької
діяльності, але ключовою умовою для цього є
наявність стартового капіталу, ресурсів тощо.
Дослідження допомогло звернути увагу на те,
що в місті існує певна проблема із реалізацією
наступних потреб:
/

різноманітно проводити дозвілля
(в Новогродівці нема цікавих та
комфортних місць, які можна
використовувати як для відпочинку та
проведення вільного часу, так і для
власного розвитку),

/

самореалізовуватися, робити те, що
любиш (причина – обмеженість
ресурсів, можливостей та засобів для
особистого та професійного розвитку,
несприятливість зовнішніх умов тощо),

/

отримувати достатньо грошей за свою
роботу (у Новогродівці існують певні
труднощі із працевлаштуванням, наявна
пропозиція на ринку праці – переважно
це потреба в малокваліфікованій
робочій силі, до всього вищесказаного
варто додати перебої з виплатою
заробітної плати на вугільних
підприємствах).

- займатися підприємницькою діяльністю
(3,1 бал.),
- вільно висловлювати власні думки (2,8 бал.),
- включатися у процес формування рішень у
місті (2,4 бал.),
- різноманітно проводити дозвілля (2,0 бал.),
- самореалізовуватися, робити те, що любиш
(2,0 бал.),
- отримувати достатньо грошей за свою роботу
(2,0 бал.),
- отримувати якісну освіту різних спеціальностей
(1,1 бал.).
Учасники фокус-груп обговорювали кожну
позицію та домовлялися про бал, який вони
можуть виставити тій чи іншій можливості. Під
час обміну думками вони пояснювали свою
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Кожна із цих трьох вказаних вище позицій
в середньому набрала 2 бали.
Найнижчий рейтинг (1,1 бал) – у позиції про
можливість отримувати якісну освіту різних
спеціальностей. Новогродівка має чотири
загальноосвітні школи, але в ній відсутній
навчальний заклад, де можна було здобувати
професійну освіту. В даному випадку мова йде
про училище, ліцей або технікум.
Позиції «Вільно висловлювати власні думки» та
«Включатися у процес формування рішень у
місті» у середньому отримали відповідно 2,8 та
2,4 бали. Серед учасників фокус-груп побутувала
думка про те, що вільно висловлюватися в
Новогродівці легше, ніж впливати на процес
прийняття рішень. Останнє може свідчити про
недостатню поінформованість мешканців
стосовно інструментів місцевої демократії,
слабку залученість містян до процесу управління
містом, проблеми в комунікації та взаємодії між
владою та громадою.
Узагальнена оцінка рівня можливостей у
м. Новогродівка різними соціальними групами
представлена в додатку 3.

ОЦІНКА СФЕР ТА ПОСЛУГ
Результати оцінки якості сфер та послуг
представлено в додатку 4.
Важливим завданням для дослідників стало
вивчення думки учасників фокус-груп стосовно
ключових сфер та послуг, що наявні в місті. Їх
було запропоновано оцінити за п’ятибальною
шкалою. Потім було пораховано середній бал
для кожної позиції. Рейтинг склався наступним
чином:


Вуличне освітлення – 4,36



Збір сміття – 4,18



Дитячі садки – 3,82



Публічні парки та сквери – 3,82



Заклади культури – 3,43



Водопостачання – 3,21



Дороги – 3,18



Школи – 2,93



Ринки та заклади торгівлі – 2,75



Чи відчуваєте ви себе в безпеці, йдучи
сам/сама додому після настання
темряви у вашому районі – 2,54



Паркування – 2,5



Двори та прибудинкові території – 2,39



Спортивні заклади – 2,39



Тротуари – 2,29



Доступ для людей з інвалідністю – 2,11



Каналізація – 1,94



Медичні заклади – 1,79



Діяльність поліції – 1,68



Розвиток промисловості – 1,36



Екологія та навколишнє середовище –
1,36



Опалення – 1,0

Розглянемо кожен пункт окремо згідно з його
рейтингом, від вищого до нижчого.
Вуличне освітлення. Досить висока оцінка даної
позиції пов'язана, перш за все, з нещодавньою
реалізацією (2016 рік) проекту із заміни опор та
встановленням LED-ліхтарів на вулицях міста.
Учасники фокус-груп відмітили позитивні
зрушення в цій царині. Втім, на їхню думку, в
місті залишилися місця, де проблема освітлення
остаточно не вирішена, оскільки між деякими
кварталами та на віддалених вулицях не всюди
замінено опори та встановлено сучасні ліхтарі.
Збір сміття. На думку учасників фокус-груп, у
місті значно покращилася ситуація з вивозом
сміття. Разом з тим, пролунали зауваження
щодо збільшення кількості точок для збору
сміття (особливо в зимовий період),
необхідності та важливості сортування сміття,
встановлення урн на вулицях міста,
запровадження лінії з переробки сміття з метою
додаткового наповнення міського бюджету.
Дитячі садки. Учасники фокус-груп досить
позитивно оцінили дитячі навчальні заклади
міста. Окремі побажання стосувалися
поліпшення матеріально-технічної бази
дитсадків. Також було вказано на потребу в
логопедах.
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Публічні парки та сквери. Здебільшого
позитивні відгуки мешканців, що взяли участь в
опитуванні, викликав сквер ім. Т.Г. Шевченка,
який був реконструйований у 2016-2017 роках.
Можна сказати, оцінку паркам та скверам міста
учасники фокус-груп надавали, згадуючи про
сквер ім. Т.Г. Шевченка. Найбільш проблемним
було названо так званий старий парк, який
потребує реконструкції. Мешканці торкнулися й
питання чистоти й безпеки в парках та скверах,
що є актуальною проблемою.
Заклади культури. Серед закладів культури,
наявних у місті, учасники фокус-груп змогли
назвати бібліотеку, музичну школу та Палац
культури. Позитивну оцінку здобули музична
школа та бібліотека, які надають послуги
населенню, проте нарікання були стосовно
діяльності Палацу культури. На думку учасників
фокус-груп, заклад, у якому нині розміщується
низка установ та організацій, не виконує свого
призначення в культурній царині. Мешканці
хотіли би бачити сучасний осередок культури з
різноманітними гуртками для молоді та
дорослих, кінозал, театральну студію тощо.
Водопостачання. Дана послуга отримала багато
нарікань через низьку якість води, пориви
мереж, перебої з водопостачанням, слабким
тиском у трубах, особливо для вищих поверхів.
Проте негаразди, як визнали учасники
опитування, компенсуються альтернативними
джерелами. Багато будинків у Новогродівці
забезпечені водою завдяки власним
свердловинам.
Дороги. Думки щодо якості міських доріг
розійшлися. Так, частина жителів, які брали
участь в опитуванні, відзначила позитивні
зрушення в цій сфері, вказавши на проведення
протягом останніх трьох років поточного та
капітального ремонту декількох вулиць
(переважно в центрі міста). Втім, дороги в
кварталах, в приватному секторі, заїзди у двори
перебувають в незадовільному стані. У деяких
районах міста доріг взагалі немає.
Школи. Оцінюючи діяльність шкіл міста,
учасники фокус-груп піднімали наступні теми:
стан ремонту школи №7, незручності щодо
навчання дітей у дві зміни, відкриття груп
подовженого дня, робота гуртків та
факультативів. Гострим виявилося питання

якості знань у дітей й той факт, що батьки
змушені винаймати репетиторів.
Ринки та заклади торгівлі. Як вказали учасники
фокус-груп, основними торговельними
об’єктами в місті можна вважати ринок та
магазин «АТБ». Саме їм мешканці надають
перевагу, більшу, ніж невеликим продуктовим
крамницям, де можна натрапити на залежаний
товар. Разом із тим, під час опитування
з’ясувалося, що ринок належним чином не
задовольняє потреби мешканців: багато
нарікань стосовно цін, якості товарів,
асортименту продукції, режиму роботи.
Широким вибором не радують магазини одягу,
взуття, побутової техніки, дитячих товарів тощо.
Чи відчуваєте ви себе в безпеці, йдучи
сам/сама додому після настання темряви у
вашому районі. Стосовно оцінки рівня безпеки,
то думки учасників фокус-груп розділилися. З
одного боку, мешканці говорили, що
реконструкція вуличного освітлення посприяла
підвищенню відчуття безпеки. Разом із тим, не
всюди в кварталах наявні ліхтарі. Були нарікання
на роботу служб з охорони громадського
порядку. Пенсіонери намагаються не виходити з
дому в темний час, а школярів, особливо дівчат,
хвилює кількість безхатченків та маргінальних
осіб на вулицях міста.
Паркування. У Новогродівці є кілька місць,
облаштованих під паркування приватних
автомобілів, але вони далекі від ідеального
стану. Разом із тим, учасники фокус-груп
звернули увагу на низьку культуру водіїв,
оскільки трапляється, що деякі з них ставлять
машини, як їм заманеться. Найбільші
незручності для містян викликає паркування в
районі магазину «АТБ» та ринку. Біля ринку
паркувального майданчика взагалі немає.
Автомобілі стоять вздовж узбіччя, і така картина
спостерігається щодня.
Двори та прибудинкові території. Як вважає
переважна більшість учасників фокус-груп, стан
дворів та прибудинкових територій залежить,
насамперед, від позиції ОСББ та його
мешканців. Будинки, в яких мешканці не
цураються роботи, регулярно піклуються про
територію навколо дому, мають охайний
вигляд. Але багато дворів у місті вирізняються
своїм занедбаним станом. Дехто з учасників
критично висловлювався стосовно сараїв, де
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люди зберігають вугілля. Вугільники створюють
непривабливу картину захаращення. Також
пролунала думка, що найактивнішу участь у
наведенні порядку та благоустрою беруть
переважно люди старшого віку, а молодь не
надто допомагає в прибиранні території.
Спортивні заклади. У цілому, спортивні заклади
отримали невисоку оцінку учасників фокус-груп.
Попри те, що в 2017 році тут з’явилося кілька
відкритих спортивних майданчиків Workout,
майданчиків з вуличними тренажерами,
футбольне поле зі штучним покриттям, у місті
доволі слабка спортивна інфраструктура.
Відсутня крита спортивна арена, спортивні
гуртки та секції розкидані по різних установах.
Гострим залишається питання залучення
дорослого населення до занять фізкультурою та
спортом. Але місць для активного відпочинку та
дозвілля в Новогродівці немає. Виняток
становить єдиний приватний тренажерний зал.
Сьогодні за рахунок міського бюджету
виконуються ремонтні роботи на міському
стадіоні, який у теплу пору року користується
популярністю у містян.
Тротуари. На думку учасників фокус-груп, стан
тротуарів вимагає поліпшення. Деякі ділянки
взагалі непридатні для пересування, особливо
під час непогоди. На тротуарах утворюється
багато багнюки, мул із прибудинкових територій
стікає прямо на пішохідну частину. Багато
нарікань викликали зливні канави, які
розташовані вздовж тротуарів і призначені для
збору та відведення стічних вод. Але фізичний
стан канав потребує їхньої реконструкції. До
того ж, канави є об’єктом для травматизму.
Оскільки вони не накриті захисними решітками,
трапляється, що туди падають люди. Особливо,
коли рівень води підіймається і канаву не
видно.
Доступ для людей з інвалідністю. Аналізуючи
наявні в місті умови для людей з інвалідністю,
учасники фокус-груп відзначили, що громадські
місця переважно облаштовані пандусами. Але
деякі з них мають низку недоліків і не здатні
повною мірою задовольнити потреби людей з
інвалідністю. Наприклад, високий підйом чи
ускладнений заїзд. Це ж стосується подолання
бордюрів. Ось чому мешканці, які взяли участь у
фокус-групах, досить негативно оцінили цю
позицію.

Каналізація. Під час фокус-груп ця сфера
отримала одну із найнижчих оцінок. Проблема
пояснюється зношеністю каналізаційних мереж,
регулярними поривами труб, несправністю
колекторів тощо. Водовідведення, на відміну від
водопостачання, викликало чимало нарікань
мешканців.
Медичні заклади. Виходячи із оцінок, наданих
учасниками фокус-груп, медична галузь
належить до числа найбільш непростих сфер
міста. Мешканці звернули увагу на гарний
внутрішній та зовнішній вигляд медичних
закладів, чистоту приміщень, благоустрій
території. Проте було багато нарікань стосовно
якості медичних послуг, браку спеціалістів та
необхідного обладнання. Представники
бюджетних та промислових підприємств
висловлювали критичні зауваження щодо
культури обслуговування пацієнтів. Під час
зустрічей цікаво було почути, що деякі мешканці
знають про впровадження медичної реформи в
Україні.
Діяльність поліції. Дуже критично учасники
фокус-груп висловилися про діяльність поліції.
Мешканці не відчувають себе захищеними в
місті. Причому як молодь, так і представники
старшого покоління. Новогродівка
обслуговується кількома поліцейськими, що,
напевно, відбивається на якості їхньої роботи.
Під час опитування пролунала думка стосовно
відновлення роботи окремого відділу поліції в
місті. Сприяти посиленню правопорядку в
Новогродівці можуть подальша реконструкція
вуличного освітлення, встановлення камер
спостереження, боротьба з місцями
незаконного продажу та вживання алкогольних
напоїв, регулярне патрулювання містом.
Розвиток промисловості. Один із найгірших
показників отримала позиція «Розвиток
промисловості». Попри те, що місто живе за
рахунок двох працюючих шахт, від яких
залежить наповнення бюджету, майбутнє
вугільних підприємств непевне. Питання – що
буде з ними через 10-15 років? Шахти
вимагають великих капіталовкладень. До цього
варто додати непросту ситуацію з вугільними
пластами, які на сьогоднішній день перебувають
у приватній власності, що також створює
труднощі. Про це висловлювалися учасники
майже всіх фокус-груп, у тому числі працівники
шахт. Жителі свідомі того, що місту вкрай
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необхідна альтернатива у вигляді додаткових
виробничих потужностей.
Екологія та навколишнє середовище. Учасники
фокус-груп дали негативну оцінку екологічній
ситуації в місті. Дехто з присутніх висловив
думку, що, по суті, можна говорити про
екологічну катастрофу. В більшості житлових
будинків переважає пічне опалення кам’яним
вугіллям. До того ж, у місті розташовано 12 мінікотельнь. Взимку тут висить гриб чорного смогу.
Всюди сажа та відходи від спалення вугілля.
Наближеність промислових підприємств (шахт) і
териконів також впливає на ситуацію.
Опалення. Найгірша ситуація в
запропонованому списку сфер та послуг саме з
опаленням. Учасники всіх фокус-груп заявили
про його відсутність у місті. Остання працююча
котельня була закрита в 2017 році. Місто не має
централізованого опалення. Кожен будинок,
квартира чи установа обігрівається залежно від
власних ресурсів та можливостей, але двома
способами – пічне опалення (переважно
кам’яним вугіллям, набагато рідше – дровами)
або електроприладами. Багато жителів
отримують пільгове вугілля на вугільних
підприємствах, через що була висловлена така
думка: якби перестали видавати вугілля на
шахтах, це підштовхнуло би мешканців до
утеплення будинків, раціонального
використання ресурсів, пошуку альтернативних
джерел тепла, покращення екології.
Отже, як видно із наведеного аналізу, найвище
учасники фокус-груп оцінили такі сфери та
послуги, як «Вуличне освітлення» (4,36 бали) та
«Збір сміття» (4,18 бали). На найнижчих
сходинках опинилися «Розвиток промисловості»
(1,36 бал), «Екологія та навколишнє
середовище» (1,36 бал) та «Опалення» (1,0 бал).
Оцінка ключових сфер та послуг важлива, бо дає
можливість подивитися на місто з позиції
пересічного жителя, чіткіше з’ясувати потреби
мешканців, накреслити напрями щодо
вдосконалення діяльності органів місцевого
самоврядування, комунальних служб,
організацій та підприємств, ОСББ тощо.

ОЦІНКА ЗРУЧНОСТІ МІСТА
Оцінюючи за п’ятибальною шкалою зручність
міста для окремих груп (див. додаток 5),
учасники інтерв’ю дійшли висновку про те, що

найзручнішим місто є для водіїв приватних
автомобілів. Середній бал для цієї групи склав
3,5 бали.
Приблизно так само (3,25 бали) було оцінено
зручність міста для пішоходів. Як показали
результати фокус-груп, незручним місто
виявилося для велосипедистів. Цей показник
склав 1,86 бали. Учасники вказали на ту
обставину, що Новогродівка не має
велосипедної інфраструктури (йдеться про
відсутність доріжок чи спеціальних смуг на
проїжджій частині, паркувальних майданчиків
тощо), тому пересування велосипедом містом
досить ускладнене.

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІСТА ТА
ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ
Важливою частиною картування стало
виявлення та обговорення з учасниками фокусгруп ключових проблем міста, а також
формулювання пропозицій стосовно шляхів
їхнього вирішення.
На основі опитування вдалося скласти рейтинг
або список проблем, який базувався на частоті
згадування мешканцями, які взяли участь в
обговоренні. Передбачалося, що кожна фокусгрупа могла сформулювати свій список
проблем. Звичайно, деякі з них повторювалися.
Чим більше згадувань про ту чи іншу проблему,
тим важливішою вона здавалася учасникам
фокус-груп. Отже, список проблем, які були
озвучені під час проведення усіх 14 фокус-груп,
виглядає наступним чином:
- опалення (11 згадувань),
- медицина (11),
- створення робочих місць (9),
- дозвілля мешканців (9),
- міські комунікації: каналізація, водогони,
електричні мережі (5),
- екологія (3),
- відродження вугільних підприємств (2),
- безпека в місті (2),
- освіта (2),
- взаємодія влади та громади (2),
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- стан житлового фону (2),
- міський туалет (2),
- закриття розпивочних закладів (1),
- створення об’єднаної територіальної
громади (1),

лабораторії. Кадровий дефіцит. Нестача
щеплень. Низький рівень кваліфікації
персоналу. Толерантність та повага до пацієнта.
Потреба ліфту у стаціонарному відділенні.
Чіткий та зрозумілий графік роботи лікарів.
Пропозиції щодо вирішення.

Розглянемо окремо кожну проблему та
наведемо бачення учасників фокус-груп
можливих шляхів її вирішення.

Популяризація медичних установ. Залучення
інтернів. Програма «Службове житло».
Програма кадрового зростання. Підтримка від
влади. Відкриття альтернативної приватної
клініки. Стимулювання нових кадрів.
Встановлення камер спостережень у медичних
закладах. Запровадження сервісу «Електронна
черга до лікаря». Підвищення кваліфікації
персоналу. Видача талончиків із чітко вказаним
часом прийому. Поліпшення психологічного
клімату в медичних закладах. Альтернативний
приватний медичний центр. Поліпшення
педіатрії. Публічність та контроль за
використанням ліків та коштів.

Проблема: опалення.

Проблема: створення робочих місць.

Опалення як проблема було відзначене майже
всіма групами. Складові проблеми: відсутність
централізованого теплопостачання до житлових
будинків та організацій, впровадження фільтрів
на міні-котельнях, недостатня
енергоозброєність об’єктів, пошук
альтернативних джерел тепла та енергії,
негативний вплив на екологію в місті та здоров’я
населення.

Складові проблеми: працевлаштування лише на
шахту або в магазин «АТБ». Труднощі з
працевлаштуванням людей віком 40+.
Відсутність нових підприємств. Ситуація з
неофіційним працевлаштуванням. Закритий
машинобудівний завод. Загроза закриття шахт.
Монопрофільність промисловості міста. Відтік
молоді з міста.

- озеленення (1),
- безпритульні тварини (1),
- відкриття басейну (1),
- відкриття реабілітаційного центру для людей з
інвалідністю (1),
- тротуари (1),
- дороги (1).

Пропозиції щодо вирішення.
Запровадження спеціальної програми
реконструкції системи опалення в місті.
Тепломодернізація будинків. Відмова від
вугілля як палива. Відродження центрального
опалення. Підведення газу до міста. Збільшення
потужностей електричних мереж. Заміна
трансформаторів. Впровадження
енергозберігаючих технологій. Використання
альтернатиних джерел тепла – теплових насосів,
сонячних батарей тощо. Використання відходів
як сировини для опалення. Контроль за
роботою міні-котелень, поліпшення екологічної
складової завдяки встановленню фільтрів.
Втілення проекту електричного опалення.
Проблема: медицина.
Складові проблеми: незадовільна якість
медичних послуг. Нарікання на роботу

Пропозиції щодо вирішення.
Розвиток малого бізнесу. Створення малих
виробничих підприємств. Відбудова овочевої
бази, заводу. Повернення вугільних запасів у
власність шахти. Відмінити мораторій на
перевірку легалізації зайнятості. Моніторинг
наявних об’єктів та корисних площ, де можна
відкрити цех, підприємство або надавати
послуги. Конкурс стартапів – міських проектів,
які залучають мешканців до підприємництва.
Забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату в місті. Повернення машинобудівного
заводу до комунальної власності. Залучення
міжнародної фінансової допомоги. Пошук
інвесторів. Запрошення партнерів із країн
Європейського Союзу. Залучення місцевих
робітників. Використання покинутих площ та
об’єктів для відновлення виробництва. Надання
їх підприємцям на пільгових умовах.
Поглиблення співпраці міста з підприємцями.
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Створення ліцею або коледжу з актуальними
спеціальностями. Профорієнтація випускників.
Створення малих підприємств для початківців.
Навчання веденню бізнесу. Підтримка
підприємницької молоді. Розвиток сфери
обслуговування – ресторанний бізнес або
туризм. Закриття шахт з метою стимулювання
жителів до приватної ініціативи та пошуку нових
секторів. Розвиток сільського господарства як
альтернативи шахтам. Побудова тепличних
господарств. Відкриття альтернативних
виробництв, пов’язаних із аграрним сектором,
легкою промисловістю, харчуванням,
машинобудуванням тощо.
Проблема: дозвілля.
Відсутність місць, де можна провести вечір
разом із сім’єю або друзями. Проблема
проведення дозвілля взимку. Проблема молоді,
яка тиняється біля «наливайок». Відсутність
належної інфраструктури. Забезпечення
змістовним та корисним дозвіллям людей
похилого віку. Більшість гуртків та секцій
розраховані на дітей. Дорослі вилучені із
дозвілля. Обмеженість занять спортом для
дорослих.
Пропозиції щодо вирішення.
Відродження басейну на шахті №1-3
«Новогродівська». Відкриття кав’ярень,
розважального центру, спортивного комплексу,
фітнес-клубу на стадіоні, кінотеатру. Розробка
інвестиційних проектів. Залучення підприємців.
Ремонт палацу культури. Запровадження нових
послуг у сфері дозвілля та відпочинку.
Популяризація «третіх місць», відновлення
дискотеки. Залучення дітей та молоді до занять
спортом. Робота секцій для професійного
спорту. Створення на базі палацу культури
сучасного міського центру дозвілля з
різноманітними гуртками та секціями. Відкриття
торговельного центру. Організація регулярних
заходів та свят для молоді. Караоке-бар,
аматорський театр, ляльковий театр,
мотузковий дитячий парк. Розвиток дозвілля в
зимовий період. Використання вільних площ
для проведення дозвілля. Забезпечення
доступності спорту для містян. Активізація
роботи міського відділу культури. Викопати за
містом котлован, набурити свердловини,
створити гарну водойму для відпочинку містян.

Проблема: міські комунікації: каналізація,
водогони, електричні мережі.
Зношеність мереж (електричних та водоканалізаційних). Часті аварії та пориви.
Каналізаційні колектори. Біля будинків
колектори залиті стоками. Каналізаційні стоки,
що біжать вулицями міста. Слабка напруга в
будинках. Перебої з електрикою.
Пропозиції щодо вирішення.
Розробка плану взаємодії міської влади з
підприємствами-постачальниками послуг.
Контроль якості проведених ремонтів та
наданих послуг. Встановлення насосних станцій.
Заміна мереж. Посилення потужності
трансформаторів. Заміна опор та мереж.
Придбання спецтехніки для ремонту та
ліквідації аварій.
Проблема: екологія.
Забруднення повітря. Шлак та сажа на вулицях
міста. Масова вирубка дерев останніми роками.
Важко дихати через викиди пічного опалення.
Пропозиції щодо вирішення.
Налагодити систему опалення в місті.
Запровадження соціальних служб із захисту
навколишнього середовища. Висадити дерева в
місті та навколо міста. Екологічна модернізація
котелень. Заборонити спалювати листя.
Тепломодернізація житла. Очисні заходи.
Альтернативні джерела тепла. Адвокація щодо
екологічних зборів на користь міста.
Проблема: відродження вугільних
підприємств.
Затримка заробітної плати. Невисока зарплата.
Відсутність фінансування підприємств. Труднощі
з працевлаштуванням. Залежність міського
бюджету від відрахувань податків шахтарів.
Підприємства, на яких тримається все місто.
Пропозиції щодо вирішення.
Об’єднання шахтарів, мешканців, влади
стосовно вирішення проблеми повернення
вугільних запасів. Звернення до інвестора з
пропозицією розпочати видобуток вугілля на
цих пластах. Створення альтернативних
виробничих об’єктів. Відкриття цехів, заводу,
птахофабрики, овочевої бази, теплиці.
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Проблема: безпека в місті.
Проблема з охороною громадського порядку.
Відсутність поліції в місті. Крадіжки в квартирах,
будинках, дворах. Забезпечення патрулювання
містом. Присутність військових, яких час від часу
можна зустріти в закладах, де розливають
алкоголь. Робота «наливайок» та гральних
автоматів.
Пропозиції щодо вирішення.
Створення муніципальної варти. Відкриття
центру безпеки громади. Запровадження
чергування дружинників. Встановлення камер
спостереження. Посилити міський відділ поліції.
Боротьба з «наливайками». Відкриття військової
комендатури для забезпечення порядку.
Проблема: освіта.
Низька кваліфікація педагогічних кадрів.
Проблематичний ремонт школи №7. Потреба в
репетиторах, оскільки низька якість освітніх
послуг у школах. Ставлення педагогів до дітей.
Клановість.

досвіду. Запобігання корупції та контроль за
використанням коштів у сфері ЖКГ. Моніторинг
доцільності витрачання бюджетних коштів.
Проблема: міський туалет.
Влітку неприємний запах біля міського туалету.
Занедбаність та невідповідність санітарним
нормам. Незручність у користуванні. До «дірки»
не пробратися. Смітник біля туалету прибрати.
Пропозиції щодо вирішення.
Встановити нормальний стаціонарний туалет.
Запровадити плату за користування.
Проблема: закриття розпивочних закладів.
Наявність у місті чисельних антисоціальних
закладів. Деградація молоді. Дискомфорт для
мешканців будинків, що розташовані поблизу.
Пропозиції щодо вирішення.
Припинити роботу подібних закладів. Заборона
музики та продажу алкоголю в нічний час.
Встановлення камер спостереження біля
магазинів. Запровадження системи штрафів.

Пропозиції щодо вирішення.
Моніторинг з боку громадськості професійної
компетентності педагогів. Встановлення відеокамер у класах для фіксації та оцінки
навчального та виховного процесу. Залучення
нових фахівців. Перенести проведення платних
розважальних заходів для дітей зі шкіл до
Палацу культури.
Проблема: взаємодія влади та громади.
Зверхнє ставлення чиновників до простих
мешканців. Закритість влади. Монополія влади
на прийняття рішень. Нехтування думкою
громади.
Пропозиції щодо вирішення.
Доносити думку громади до влади. Кампанії із
захисту суспільних інтересів. Поява
нових/альтернативних політичних сил та рухів.
Проблема: стан житлового фонду.
Зношеність житлового фонду. Відсутність
опалення. Зношеність мереж.
Пропозиції щодо вирішення.

Проблема: створення об’єднаної
територіальної громади.
Відсутність громади. Гальмування її створення
на всіх рівнях.
Пропозиції щодо вирішення.
Широка агітація. Підключити народних депутатів
до вирішення проблеми. Подолати перешкоди
та розпочати створення ОТГ.
Проблема: озеленення.
Вирубка дерев у місті. Відсутність зелених зон.
Пропозиції щодо вирішення.
Відродити лісосмугу навколо міста. Очищення
лісосмуг від сміття. Висадка хвойних сортів.
Зелені насадження.
Проблема: безпритульні тварини.
Безпритульні тварини нападають на людей.
Тварини не мають щеплень. Тварини не винні,
що не мають будинку. Шкода тварин. Діти
знущаються над ними.

Розробка програми сталого розвитку житлового
фонду. Вивчення та запровадження успішного
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Пропозиції щодо вирішення.
Побудувати притулок. Залучити волонтерів.
Стерилізація. Нагляд лікаря. Локація – старий
центр.
Проблема: відкриття басейну.
На шахті 1-3 «Новогродівська» існує
непрацюючий басейн, який раніше
користувався попитом серед містян.
Пропозиції щодо вирішення.

У рамках дослідження учасникам фокус-груп
було запропоновано назвати нинішні переваги
Новогродівки у порівнянні з іншими містами.
Цікаво, що жителі дійшли однієї думки стосовно
основних позицій, які позитивно виділяють
місто. До переваг було віднесено:
•

Компактність

•

Вдале географічне розташування та
зручні під’їзні шляхи

•

Місто має пробувати забрати басейн у шахти.
Відновити його. Зробити сучасний спортивний
розважальний центр.

Відсутність загрози природних
катаклізмів

•

Стабільне наповнення бюджету та
відносна фінансована незалежність

Проблема: відкриття реабілітаційного центру
для людей з інвалідністю.

•

Наявність вільних кластерів (секторів)
для бізнесу та підприємництва

Люди з інвалідністю – обділена увагою
суспільства категорія жителів.

•

Промисловий потенціал

Пропозиції щодо вирішення.

•

Наявні робочі кадри

Відкрити в місті сучасний реабілітаційний центр
з психологом, реабілітологом, масажистом
тощо. Другий дім для людей з інвалідністю.
Робота гуртків та секцій.

•

Доступність інфраструктури

•

Чистота та затишок

•

Наявність порожніх квартир (житла)

Проблема: тротуари.

•

Неможливо пройти тротуарами. Всюди болото
та грязюка.

Дешевизна квартир на вторинному
ринку житла

•

Тісні внутрішні зв’язки між мешканцями

Пропозиції щодо вирішення.

•

Створити нормальні умови для пішоходів.
Вирівняти пішохідні зони.

Активність мешканців та роль
громадськості

СИМВОЛИ МІСТА

Проблема: дороги.
Внутрішньоквартальні дороги в жахливому
стані. Майже всюди непролазне болото.
Неможливо пересуватися містом.
Пропозиції щодо вирішення.

Учасники фокус-груп спробували визначити
символи міста – певні елементи або речі, з
якими могла би асоціюватися Новогродівка. Як
виявилося, це було досить складне завдання
для мешканців. Нижче наведені найпопулярніші
варіанти:

Реконструкція зливних канав. Засипати ями на
дорогах. Вирівняти грейдером дороги в
кварталах. Робити ремонт.

/

Терикон

/

Сажа

ЯКІ БИ МОГЛИ БУТИ ПЕРЕВАГИ
НАШОГО МІСТА У ПОРІВНЯННІ З
ІНШИМИ МІСТАМИ
РЕГІОНУ/УКРАЇНИ

/

Шахта

/

Пам’ятник Т.Г. Шевченку

/

Діти

/

Дерево

/

Пилюка
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/

Шахтар

•

Квартал Мічурінський («Нові будинки»)

/

Соняшник

•

Об'єкт знаходиться за містом.

/

Люди

/

Зелень

/

Весна

/

Міст біля машинобудівного заводу

У таблиці унікальних відповідей учасників
знайшли своє відображення думки мешканців
про 209 об’єктів міста. Звернемо увагу, що
більшість об’єктів, відмічена мешканцями,
розташована в центрі міста. На наш погляд, це
пояснюється тим, що респондентам було легше
висловитися про об’єкти, з якими вони
найчастіше стикалися або які перебувають у всіх
на виду чи на слуху.

Як бачимо, місто найбільше асоціюється з
вугільною тематикою, зеленню або
пробудженням природи, працьовитими
людьми.

МОНІТОРИНГ ОБ’ЄКТІВ МІСТА
Складовою дослідження став моніторинг
об’єктів, наявних у місті. З цією метою був
задіяний такий інструмент, як анкетування.
Протягом п’яти місяців 2017-2018 рр.
картувальники розповсюджували анкети на
підприємствах, в організаціях та установах міста,
а також серед знайомих, друзів, сусідів, родичів
і навіть перехожих на вулиці. Анкетування
здійснювалося двома способами: перший –
коли мешканці самостійно заповнювали анкети,
а потім за деякий час повертали їх
картувальникам, другий – коли картувальник
заносив відповіді респондента в присутності
останнього в спеціально підготовлену анкету.
Форма анкети представлена в додатку 6. Було
роздано майже 400 анкет. Заповнених та
використаних в аналізі анкет налічується
близько 250. Моніторинг об’єктів був
покликаний дослідити позитивні, негативні та
дискусійні місця, визначити ресурси та
потенціал Новогродівки.
Результати дослідження оприлюднені в
додатку 7. Місто було поділене на квартали за
історико-географічними ознаками:
•

Селище шахти №1 «Новогродівська»

•

Підстанція

•

Старий центр

•

Центр

•

Приватний сектор «Дурняк»

•

Приватний сектор «Кишлак»

•

Квартал Гагарінський («Шанхай»)

ТОП негативних локацій у місті
Недобудова у кварталі «Мічурінський». Магазин
«Бла-бла-маркет». Бар-магазин «Шахтар».
Міський туалет. Зливні канави. Будівля
колишнього дитячого садка «Дюймовочка».
Вказаний перелік був сформований за
результатами обробки отриманих від жителів
анкет. Ці об’єкти найчастіше згадувалися
респондентами як однозначно негативні.
Недобудова у кварталі «Мічурінський» та
котлован біля неї є небезпечним місцем розваг
підлітків, місцем зборів наркозалежних людей,
а також стихійним звалищем сміття.
На думку респондентів, магазини «Бла-бламаркет» та «Шахтар» відіграють негативну роль
у житті громади, оскільки в них цілодобово
продається алкоголь, а біля цих точок регулярно
збираються молодь, військовослужбовці, люди
з алкогольною залежністю.
Єдина в місті публічна вбиральня за
санітарними умовами та матеріально-технічним
станом не здатна задовольняти потреби
мешканців. Нинішній вигляд міського туалету
викликає багато нарікань від жителів та гостей
міста.
Зливні канави загрожують здоров’ю мешканців,
оскільки не мають люків. Під час дощів і танення
снігів цей об’єкт не завжди здатен впоратися з
обсягами води. Зафіксовано випадки, коли
жителі та автомобілі потрапляли до канав. Деякі
мешканці викидають у канави сміття.
Покинута будівля дитячого садка
«Дюймовочка» знаходиться в центрі
Новогродівки. Але ця територія не освітлюється,
захаращена деревами та кущами, а головне –
складає небезпеку, бо споруда час від часу
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привертає увагу наркоманів, безхатченків,
крадіїв.
ТОП позитивних локацій у місті
Сквер ім. Т.Г. Шевченка. Сквер за Палацом
культури (Будинком дитячої творчості). Новий
спортивний майданчик між вул. Мічуріна та
вул. Тургенєва.
Найчастіше мешканці міста звертали увагу на
привабливий вигляд скверу ім. Т.Г. Шевченка.
Після реконструкції тут з’явилися нові ліхтарі,
лавки, урни. Асфальтовані доріжки замінено на
тротуарну плитку. Було висаджено кущі, квіти,
дерева. «Родзинкою» зеленої зони став фонтан.
Відомо, що сквер за Палацом культури
(Будинком дитячої творчості) протягом двох
минулих років облаштовувався силами
громадськості. Цей об’єкт викликав позитивні
емоції в жителів завдяки теплій атмосфері,
публічним заходам, що проводилися в ньому,
тощо.
Новий спортивний майданчик між вул. Мічуріна
та вул. Тургенєва став улюбленим місцем для
проведення дозвілля як дорослими, так і дітьми.
Це багатофункціональна локація, яка дозволяє
грати у футбол, працювати на вуличних
тренажерах, бавитися на дитячому майданчику.
У теплу пору року на об’єкті завжди
багатолюдно. Сюди залюбки приходить
займатися спортом молодь. Об’єкт гарно
освітлений, тут є лавки та урни.
Дискусійні локації в місті
Міський стадіон. Старий парк. Палац культури.
Колишній дитсадок «Сніжинка».
Машинобудівний завод. Комунальний заклад
«Новогродівська міська лікарня». Комунальний
заклад «Центр первинної медико-санітарної
допомоги». Школа №7. Пустир за магазином
«АТБ». Ринок.
За результатами дослідження, до найчастіше
згадуваних як дискусійні об’єкти мешканці
віднесли низку локацій, що через певні
обставини викликали неоднозначні оцінки.
Міський стадіон. Мешканці мріють про
повноцінний спортивний об’єкт із різними
секціями та гуртками. Втім, його нинішня
матеріально-технічна база не може
задовольнити потреби жителів у заняттях

спортом. Хоча певна робота в цьому напрямку
ведеться: потроху робиться ремонт,
встановлено вуличні тренажери тощо.
Старий парк. Величезна територія біля стадіону,
яка практично не використовується. Мешканці
бачать у даній локації потенціал щодо
створення сучасної зони відпочинку.
Палац культури. Респонденти неодноразово
звертали увагу на проблему проведення
змістовного дозвілля та відпочинку в місті. На
їхню думку, основним культурно-розважальним
центром мав би стати Палац культури, в якому
на момент проведення дослідження
розміщувалися чисельні організації та установи.
Через певні обставини ця установа не може
повноцінно виконувати функції міського закладу
культури та дозвілля дорослих мешканців
Новогродівки, на чому й було зроблено наголос
в отриманих анкетах.
Через затяжний ремонт дискусію викликав
колишній дитячий садок «Сніжинка». З одного
боку, мешканці нарікали на тривалий
розібраний стан будівлі. З іншого – раділи, що
ремонт нарешті було розпочато і в місті
незабаром мав би відкритися сучасний Центр
розвитку дитини.
Серед лідерів опинився машинобудівний завод.
Респонденти дуже тепло відгукувалися про це
підприємство, ностальгуючи за роками його
розквіту та стабільної роботи. Разом із тим,
жителі надзвичайно стурбовані інформацією,
що завод вирізається на метал, а станки
вивозяться. Місто втрачає альтернативний
шахтам виробничий об’єкт, який був здатний
посилити міську економіку. Плюс виникає
проблема зайнятості населення, оскільки через
закриття заводу чимало людей втратило роботу.
Медичні заклади також увійшли до
найпопулярніших дискусійних об’єктів. Як вже
йшлося, медична сфера міста викликала багато
нарікань з боку мешканців через низьку якість
послуг, відсутність фахівців тощо. Втім,
респонденти відзначили проведений ремонт у
закладах, чого немає в деяких інших містах
регіону. Саме зовнішній та внутрішній вигляд
місцевих медичних установ дозволив віднести їх
до дискусійних об’єктів.
Школа №7 та територія біля неї так само
набрали велику кількість голосів. Складна
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ситуація з ремонтом закладу та його запустіння
не могли залишити байдужими багатьох містян.
Об’єкт заходиться в центрі, у всіх на виду, тож
оминути його увагою просто неможливо. Жителі
Новогродівки тепло відгукуються про школу, яка
має славні традиції та яка виховала не одне
покоління новогродівців. Але водночас
мешканці дуже стурбовані її подальшою долею.
Єдиний ринок у м. Новогродівка належить
приватному підприємцю. Цей заклад має
облаштований вигляд, тут зроблено ремонт та
створено умови для торгівлі. Разом із тим,
можна було почути нарікання від мешканців на
задуху в теплу пору року, оскільки ринок є
замкнутою конструкцію, високі ціни в порівнянні
з ринками навколишніх міст, незручний графік
роботи, присутність безпритульних тварин на
території об’єкта. Лунала думка про відкриття
альтеративного ринку, що перебував би у
комунальній власності.
Отже, моніторинг об’єктів за допомогою
анкетування дав можливість по-новому
поглянути на різні локації в місті, спираючись
саме на думку мешканців. Їхня оцінка, хай
навіть, можливо, в деяких випадках суб’єктивна,
свідчить про стурбованість, небайдужість та
потенціал змінювати місто на краще.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО
ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Даний підрозділ містить результати опитування,
яке проводилося в березні 2018 р. за
ініціативою міської адміністрації з метою
забезпечення відкритого діалогу між владою та
громадою, врахування громадської думки при
визначенні пріоритетних напрямків діяльності
виконавчих органів міської ради. Матеріали
доступні на офіційному сайті Новогродівської
міської ради за посиланням
http://novogrodovka-rada.gov.ua/novyny/1363vivchennya-gromadskoji-dumki-2.
Для проведення опитування було використано
інструмент анкетування. Анкети
розповсюджувалися в бюджетних установах та
організаціях міста. Оскільки в бюджетній сфері
працюють переважно жінки, це пояснює
великий відсоток респондентів жіночої статі,
задіяних в опитуванні. Його результати певною
мірою збігаються з отриманими

напрацюваннями в рамках проекту «Картування
громади».
На нашу думку, доцільно навести результати
опитування, що проводилося міською радою.
У соціальному опитуванні взяли участь 611 осіб,
у тому числі:
•

жінки – 507;

•

чоловіки – 104.

Серед них віком:
•

до 25 років – 50;

•

від 25 до 45 років – 276;

•

від 46 до 60 років – 197;

•

61 років і більше – 88.

У розділі «Що Вам подобається у нашому місті»
відображено:
•
Оновлений після реконструкції сквер
ім. Т.Г. Шевченка, фонтан;
•

Чистий і упорядкований міський парк;

•

Сучасне вуличне освітлення;

•

Спортивний майданчик зі штучним
покриттям, тренажери, дитячі
майданчики;

•

Дороги;

•

Чистота на вулицях міста (благоустрій),
своєчасний вивіз сміття;

•

Відновлення покинутих будівель
(капітальний ремонт).

У розділі «Що Ви хотіли змінити»
За напрямком житлово-комунального
господарства:
•

Відновлення централізованого
опалення – 99;

•

Ремонт тротуарів, доріг у кварталах –
96;

•

Газифікація міста – 81;

•

Відлов безпритульних собак – 20
(створення притулку для собак – 10);
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•

Здійснити сучасне оновлення міського
парку – 38;

•
•

•

Заміна старих електричних стовпів та
встановлення освітлення у дворах – 14;

Відновлення роботи промислових
підприємств, створення робочих місць –
16;

•

Оновлення зелених насаджень
(дерева) – 29;

Закриття магазинів, які здійснюють
продаж алкогольних напоїв вночі – 14;

•

Розширення сфери побутових послуг,
відкриття супермаркетів – 8;

•

Прозорість влади (змінити владу) – 7.

•

Ремонт міського туалету – 13;

•

Ремонт каналізації – 12;

•

Міський транспорт за графіком – 8;

•

Ремонт житлових будинків (утеплення,
фарбування фасадів) – 7;

•

Збільшити кількість двірників для
прибирання не тільки у центрі міста – 7;

•

Закрити проїзд по вул.Риночна (біля
ЗОШ № 7) – 7;

•

Заселення квартир (5);

•

Ремонт і встановлення нових
автобусних зупинок – 14;

•

Облаштування «старого центру»
(відновлення зруйнованих будівель,
міська баня) – 3;

•

Збільшення місць для розміщення
побутового сміття – 2.

Із соціальних питань:
•

Будівництво спортивного комплексу
(стадіон, басейн, корт, ковзанка) – 81;

•

Розвиток дозвілля для молоді (кафе
(кав’ярні), дискотеки, кінотеатр) – 78;

•

Ремонт будівлі Будинку дитячої
творчості (ПК), площі Шахтарської – 49;

•

Надання якісних медичних послуг,
покращення відношення до хворих та
харчування в лікарні – 33;

•

Розвиток дозвілля для дітей (кафе,
майданчики) – 27;

•

Завершити ремонт будівель ЗОШ № 7,
Центр розвитку дитини – 12;

•

Встановлення спортивного комплексу
сел.Рубіжне – 6;

•

Ремонт 1 корпусу ОШ № 8 – 2;

По одному: зменшити тариф на житловокомунальні послуги, відкриття будинку для
старих, будівництво пологового будинку,
продовжити роботу ринку до вечора, відкрити
аптеку в Мічуринському кварталі, створення
місцевого телерадіомовлення, велодоріжки,
робота відділення поліції, повернення у місто
паспортної служби, відділення Пенсійного
фонду України.
У розділі «Яким Ви бачити наше місто через 5-10
років» майже всі відмітили, що бачать його
сучасним, чистим і зразковим, комфортним для
життя.
Повідомлялося, що всі пропозиції і зауваження,
висловлені під час анкетування, опрацьовано та
взято до уваги при плануванні діяльності
виконавчих органів міської ради. На нашу
думку, поєднання різних інструментів та практик
вивчення соціальної реальності міста дозволить
поглибити співпрацю та взаємодію,
використання ресурсів та планування розвитку
громади.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати дослідження показали, що мешканці
міста, незалежно від віку та виду діяльності,
переймаються питанням подальшого розвитку
Новогродівки, поліпшення якості послуг та сфер,
формування позитивного іміджу міста. Зміни і
перетворення можливі за умови:
•

налагодженого конструктивного діалогу
і взаємодії різних зацікавлених структур,
груп, стейкхолдерів;

•

розкриття, підтримки та розвитку
людського потенціалу, роботи з
персоналом та заохоченням людей;
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•

раціонального та ефективного
використання наявних ресурсів,
формування прозорої та зрозумілої
бюджетної політики в місті;

•

пошуку і впровадження нових шляхів,
ідей, концепцій у розвитку міста.

Проведення фокус-груп, інтерактивних заходів,
анкетування та інших заходів у рамках проекту
«Картування громади» засвідчило бажання
мешканців бути залученими до процесу
прийняття рішень та формування актуального
порядку денного стосовно подальшого розвитку
громади.
Вивчення потреб громади дозволило
незамуленим оком подивитися на сьогодення
міста та оцінити наявний стан речей. Зокрема,
визначено сфери та об’єкти, які найбільше
хвилюють містян, запропоновано ідеї щодо
поліпшення ситуації в різних галузях, при цьому
можливість висловитися та бути почутими
отримали й соціально вразливі групи населення.

Активна діяльність в межах своїх пріоритетних
завдань та грантової пропозиції за участі
громадського сектору, трудових колективів та
влади дозволила сформулювати коло питань,
проблем та пріоритетів, навколо яких варто
об’єднувати свої зусилля для подальшої
співпраці.
Налагодження діалогу та взаємодії на прикладі
проекту «Картування громади»
продемонструвало позитивний досвід
командної роботи над проектом, коли учасники
об’єднали наявні технічні, людські,
інтелектуальні та матеріальні ресурси для
спільної роботи. Створення широкої платформи
з чітким визначенням пріоритетів, цілей та
очікуваних результатів дозволить забезпечити
більш високий рівень життя мешканців громади.

Громадська ініціатива стосовно реалізації
проекту «Картування громади» в
м. Новогродівка призвела не лише до
проведення важливого суспільного
дослідження, але й певною мірою сприяла
налагодженню взаємодії між владою та
громадою, проявом чого стало, зокрема,
надання співфінансування від Новогродівської
міської ради. Також варто відзначити, що в
березні 2018 р. з ініціативи міської адміністрації
в Новогродівці за допомогою анкет було
проведено соціальне опитування мешканців з
метою забезпечення відкритого діалогу між
владою та громадою, врахування громадської
думки при визначенні пріоритетних напрямків
діяльності виконавчих органів міської ради.
Результати опитування наведено вище.

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КАРТУВАННЯ
Найбільш інтенсивна робота з картування
громади в м. Новогродівка тривала впродовж
шести місяців. Команда картувальників під час
дослідження тісно співпрацювала із
зацікавленими сторонами (представниками
підприємств та установ, неурядових організацій,

представниками влади, а також з активними
мешканцями) Отримані результати дозволили
створити картину соціальної реальності міста на
основі висловлювань мешканців –
представників різних соціальних груп.
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Дослідження показало, що мешканців
найбільше хвилюють наступні проблеми: брак
робочих місць, опалення, дозвілля, медицина та
екологія. Моніторинг об’єктів показав, що до
числа найбільш негативних було віднесено
заклади торгівлі, де розливають та продають
алкоголь; покинуті будівлі та споруди; деякі
елементи благоустрою, як-от зливні канави або
міський туалет. Позитивними мешканці
вважають сквери та нові спортивні майданчики,
а дискусійними – об’єкти інфраструктури, що
потребують значних матеріальних вкладень,
зокрема, міський парк, стадіон, школа №7.
Останні користуються популярністю серед
жителів, але потребують ремонту.

5.
Впровадження заходів з екологічної
безпеки. Моніторинг викидів. Запровадження
системи стимулювання до зменшення викидів.
Залучення міжнародної допомоги для
вирішення проблеми. Розвиток зеленої
енергетики.

Отже, на нашу думку, під час планування
заходів, формування бюджету та розробки
програми соціально-економічного розвитку
варто зосередитися на наступних питаннях:

Завдання:

1.
Створення позитивного інвестиційного
іміджу міста з метою залучення інвесторів та
створення нових робочих місць, які стануть
реальною альтернативою вугільним шахтам.
Моніторинг наявних виробничих потужностей,
розробка карти ресурсів, потреб та людського
капіталу. Активізація роботи з
підприємництвом, формування взаємовигідних
умов та відповідального партнерства з метою
створення нових бізнесів та робочих місць.
2.
Розробка програми з
тепломодернізації, енергоефективності та
раціонального використання ресурсів.
Стимулювання мешканців та об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків до
реалізації програми та вжиття заходів щодо
допомоги у впровадженні енергозберігаючих
технологій. Пошук міжнародної технічної
допомоги.
3.
Сприяння реформуванню медицини.
Залучення нових фахівців. Робота з персоналом.
Розробка програми розвитку медичної сфери в
місті. Модернізація матеріально-технічної бази.
4.
Створення умов для розвитку
змістовного дозвілля мешканців. Залучення
підприємців для секторальної співпраці.
Сприяння в реалізації громадських культурних
ініціатив. Запровадження програм із
врахуванням потреб мешканців.

На основі проведеного дослідження було
визначено орієнтовні стратегічні та операційні
цілі:
Стратегічна ціль №1 «Підвищення
економічного потенціалу громади».
Оперативна ціль 1.1. Стимулювання розвитку
малого та середнього підприємництва.

1.1.1. Дерегуляція підприємницької діяльності.
1.1.2. Підтримка конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва.
1.1.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення,
розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва.
Оперативна ціль 1.2. Покращення ефективності
використання ресурсів розвитку громади.
Завдання:
1.2.1. Проведення інвентаризації наявних
місцевих природних ресурсів.
1.2.2. Проведення інвентаризації нерухомого
комунального майна.
Оперативна ціль 1.3. Стимулювання залучення
інвестицій.
Завдання:
1.3.1. Розробка містобудівної документації
населених пунктів громади.
1.3.2. Популяризація інвестиційних
можливостей громади.
1.3.3. Підготовка об’єктів для залучення
інвестицій.
1.3.4. Покращення інфраструктури підтримки
малого бізнесу.
Стратегічна ціль №2 «Розвиток людського
капіталу та підвищення стандартів життя
населення».

26

Оперативна ціль 2.1. Підвищення якості життя у
громаді.
Завдання:
2.1.1. Покращення якості соціальних послуг.

Оперативна ціль 3.2. Тепломодернізація,
забезпечення енергобезпеки, формування
енергоефективного господарства.
Завдання:

2.1.2. Підвищення якості надання
адміністративних послуг.

3.2.1. Впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних технологій у комунальному
господарстві.

2.1.3. Покращення умов для заняття спортом і
проведення вільного часу.

3.2.2. Розвиток альтернативної енергетики.

2.1.4. Розвиток дозвілля молоді та людей
похилого віку.
Оперативна ціль 2.2. Підвищення громадської
активності.
Завдання:
2.2.1. Створення умов для розвитку
громадянського суспільства.
2.2.2. Створення дієвих механізмів мобілізації
жителів до вирішення місцевих проблем.
Оперативна ціль 2.3. Створення комфортних та
безпечних умов проживання населення.
Завдання:
2.3.1. Формування ефективної системи
управління твердими побутовими відходами.
2.3.2. Зменшення негативного впливу на
довкілля промислових та житлово-комунальних
об’єктів.
2.3.3. Підвищення загальної свідомості
населення для збереження довкілля, у тому
числі серед дітей.
2.3.4. Підвищення якості надання медичних
послуг у закладах охорони здоров’я.
Стратегічна ціль №3 «Розвиток
інфраструктури».
Оперативна ціль 3.1. Забезпечення належного
стану міських комунікацій.
Завдання:
3.1.1. Заміна дорожньої інфраструктури.
3.1.2. Будівництво, ремонт та реконструкція
системи водопостачання та водовідведення.
3.1.3. Підвищення потужності електричних
мереж.

3.2.3. Забезпечення енергозбереження в
закладах соціально-культурної сфери.
Оперативна ціль 3.3. Покращення благоустрою
та рівня безпеки у громаді.
Завдання:
3.3.1. Створення відпочинкових зон, проведення
заходів з облаштування територій.
3.3.2. Поліпшення збору та утилізації твердих
побутових відходів, ліквідації стихійних
сміттєзвалищ.
3.3.3. Встановлення камер відеоспостереження
поблизу громадських закладів і на перетині
ключових вулиць, запровадження служби
муніципальної варти.
Стейкхолдерами виступають:
/

Новогродівська міська рада;

/

підприємці, представники малого та
середнього бізнесу;

/

об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, голови
квартальних та вуличних комітетів;

/

активні мешканці, представники
громадянського суспільства.

На тлі реформ, що нині відбуваються в Україні,
однією із ключових умов позитивних
трансформацій в державі є активізація та
залучення громадськості до процесу прийняття
рішень. Актуальність даної тези підтверджується
процесом децентралізації, який має на меті
створення потужного місцевого
самоврядування та посилення ролі об’єднаних
територіальних громад у державотворенні. Це, в
свою чергу, підкреслює значення локальних
спільнот, мешканці яких об’єднані чисельними
факторами та чинниками.

27

Найголовнішим серед них, напевно, можуть
вважатися відчуття приналежності та
відповідальності за долю, за майбутнє свого
найближчого оточення, своєї громади. Адже, як
показує практика та досвід розвинутих
суспільств, соціальний капітал та віра у дієву
силу громадськості є основною умовою змін.

Саме тому картування громади як потужне
суспільне дослідження дозволяє не лише
провести ретельну оцінку ситуації в місті,
створити його суспільно-економічну карту,
показати можливі загрози і його потенціал, але
й послужити механізмом активізації та
включення мешканців у прийняття рішень

ВИСНОВКИ
На перший погляд, складається враження, що результати картування зводяться лише до конструктивної
критики чи мрій про майбутні зміни. Втім, як показує життя, вони можуть спонукати реальні дії на
користь всієї громади.
По-перше, результатом картування стало накопичення та аналіз раніше розпорошених, а тепер зведених
воєдино даних про наявні в місті Новогродівка об’єкти, які справили позитивне, негативне та дискусійне
враження на мешканців. На основі цих даних була створена суспільно-економічна карта міста в
друкованому та електронному варіантах.
По-друге, думки учасників фокус-груп про рівень якості послуг та сфер у місті дозволили висловити ідеї та
визначити ресурси, які необхідні для створення більш привабливих умов проживання. При цьому варто
вказати на факт об’єднання та згуртування навколо спільних проблем ініціативних громадян, які вчаться
стратегічно мислити та структуровано висувати вимоги.
По-третє, громада міста Новогродівки виглядатиме більш привабливою для потенційних партнерів
(фондів, інвесторів, організацій), оскільки можливі проектні пропозиції будуть краще обґрунтованими як
для донорів, так і для мешканців. Успішна проектна діяльність на рівні громади зможе покращити життя
містян.
По-четверте, в умовах загострення регіональної конкуренції результатом картування громади може стати
підвищення її інвестиційної привабливості. Мова йде про брендування міста. На сьогоднішній день, не
маючи власного бренду, Новогродівка значно поступається іншим малим містам, оскільки не має
відповідного інструменту для вирішення завдань, що стоять перед містами регіону. Картування громади
здатне допомогти створити репутацію відкритого, прогресивного міста, мешканці якого вміють виділяти
проблеми та шукати шляхи їхнього розв’язання.
По-п’яте, результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегії розвитку міста.
Підготовка стратегічних документів здатна об’єднати місцеву владу, підприємців, громадськість тощо. В
умовах обмеженості ресурсів результати картування дають можливість визначити більш чіткі пріоритети,
напрацювати стратегічні та оперативні цілі для сталого розвитку громади.
По-шосте, проведене дослідження дозволило об’єднати громадськість навколо реалізації адвокаційних
кампаній з різних питань, що були означені в рамках проекту картування громади. Активні громадяни
володіють інструментом для захисту прав тієї чи іншої групи людей. Громадськість здатна впливати на
прийняття рішень на місцевому рівні, просуваючи певний стратегічний документ шляхом його адвокації.
Зазначимо, що важливим моментом у процесі картування стала присутність представників міської
адміністрації, громадських організацій, промислових підприємств, закладів освіти, активної молоді,
внутрішньо переміщених осіб та інших небайдужих мешканців. Їхня взаємодія та співпраця дали
можливість отримати кінцевий результат дослідження.
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Озвучення локальних проблем та напрацювання ідей щодо їхнього вирішення різними соціальними
групами стане імпульсом для влади, аби краще розуміти потреби людей, їхні погляди та думки про місто.
Це дозволить органам місцевого самоврядування як точковими змінами, так й у стратегічній перспективі
виправляти ситуацію та покращувати якість життя мешканців, підвищувати їхню впевненість у
завтрашньому дні. Дослідники сподіваються, що результати картування стануть підґрунтям для творення
стратегії розвитку міста, яка буде побудована на принципах раціональності, партисипації та сталості.
Виконавши велику за обсягом та складністю роботу, агенти змін можуть застосувати результати
картування в різних сферах, що по суті призведе до посилення потенціалу громади та поліпшення життя її
мешканців.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Сценарій проведення фокус-груп
Дата та місце проведення:________________________
Назва фокус-групи: _____________________________
Основні правила ведення дискусії, які мають бути озвучені учасникам:
1. Відверто висловлювати думки.
2. Поважати точки зору всіх членів дискусії.
3. Слухати інших, не перебиваючи.
4. Водночас має говорити лише одна особа.
5. Не критикувати себе та інших.
1. Чи пишаєтесь Ви своїм містом?
o Однозначно так
o Почасти
o Не дуже
o Однозначно ні
o Важко відповісти
2. Що є причиною Вашої гордості за місто? (кілька варіантів)
o Моє мiсто береже культуру i традиції країни / регіону
o Моє мiсто має добрi побутові умови для життя
o У моєму мiстi людина може себе реалізовувати
o Моє мiсто має ефективну економiку
o Iнше
o Не має чим пишатися взагалi
o Важко вiдповiсти
3. Оцініть, будь ласка, рівень можливостей у Вашому місті (від 1 до 5 балів)
o Вільно висловлювати власні думки
o Вільно пересуватися усіма частинами і районами міста
o Включатися у процес формування рішень у місті
o Різноманітно проводити дозвілля
o Отримувати якісну освіту різних спеціальностей
o Самореалізовуватися, робити те, що любиш
o Займатися підприємницькою діяльністю
o Отримувати достатньо грошей за свою роботу
o Вільно реалізувати свої духовні потреби
4. Оцініть, будь ласка, рівень якості таких послуг та сфер у Вашому місті (від 1 до 5 балів)
o Тротуари
30

o Збір сміття
o Каналізація
o Медичні заклади
o Вуличне освітлення
o Дороги
o Розвиток промисловості
o Спортивні заклади
o Школи
o Дитячі садки
o Заклади культури (палаци культури, бібліотеки тощо)
o Базари та заклади торгівлі
o Публічні парки та сквери
o Двори та прибудинкові території
o Діяльність поліції
o Водопостачання
o Екологія, навколишнє середовище
o Паркування
o Опалення
o Доступ для людей з інвалідністю
o Чи відчуваєте Ви себе в безпеці, ідучи сам/сама додому після настання темряви у Вашому районі?
5. На Вашу думку, наскільки місто є зручним для … (від 1 до 5 балів)
o Пішоходів
o Велосипедистів
o Водіїв приватних автомобілів
6. Які є п’ять ключових проблем м. Новогродівки, що є в повноваженнях міської влади (якість медичних послуг, безпека, освіта тощо) та як, на вашу думку, їх можна вирішувати?
123457. Які би могли бути переваги нашого міста у порівнянні з іншими містами регіону/України?
_____________________________________________________________________________
8. Назвіть три головні символи нашого міста
1) ________________________ 2) ______________________ 3) ________________________
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Додаток 2
Результати відповідей «Чи пишаєтесь Ви своїм містом?»
Фокус-група

пенсіонери

працівники
шахти 1-3
«Новогроді
вська»

Х

Х

Відповідь
Однозначно так
Почасти
Не дуже
Однозначно ні
Важко відповісти

працівники
шахти
«Котляревс
ька»
Х

медичні
працівники

освітяни

державні
службовці

підприємці

Х

Х

Х

Х

депутати
міської
ради

старшоклас
ники
школи №
10

громадські
активісти

Х

Х

безробітні

внутрішньо
переміщені
особи

молодь

голови
ОСББ

Х

Х

Х

Х

Х

Додаток 3
Рівень можливостей (від 1 до 5 балів)
Фокус-група

пенсіонери

працівники
шахти
«Котляревс
ька»
2

медичні
працівники

освітяни

державні
службовці

підприємці

3

працівники
шахти 1-3
«Новогроді
вська»
3,5

старшоклас
ники
школи №
10
3

громадські
активісти

безробітні

внутрішньо
переміщені
особи

молодь

голови
ОСББ

серед.
бал

3

депута
ти
міської
ради
3

1

3

4

3

3

2

3

3

2,8

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4,7

2

1

1

1

3

5

3

3,5

2

3

4

1

2

2

2,4

3,5

2

2

1

3

2

1

2,5

1

3

1

3

2

1

2,0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,1

2

1

2,5

1

4

2

1

2

1

2

4

1

3

1

2,0

2

3

1

2

5

4

2

4

2

3

5

3

4

3

3,1

2

1

1

1

3

2,5

2

2

2

2

3

1

4

1

2,0

4

4

3

5

5

2

5

3

3

4

4

2

2,5

2

3,5

Можливість
Вільно висловлювати
власні думки
Вільно пересуватися
усіма частинами і
районами міста
Включатися у процес
формування рішень у
місті
Різноманітно
проводити дозвілля
Отримувати якісну
освіту різних
спеціальностей
Самореалізуватися,
робити те, що любиш
Займатися
підприємницькою
діяльністю
Отримувати
достатньо грошей за
свою роботу
Вільно реалізувати
свої духовні потреби
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Рівень можливостей у місті (від 1 до 5 б.)
Вільно реалізувати свої духовні потреби

3,5

Отримувати достатньо грошей за свою роботу

2

Займатися підприємницькою діяльністю

3,1

Самореалізуватися, робити те, що любиш

2

Отримувати якісну освіту різних спеціальностей

1,1

Різноманітно проводити дозвілля

2

Включатися у процес формування рішень у місті

2,4

Вільно пересуватися усіма частинами і районами міста

4,7

Вільно висловлювати власні думки

2,8
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Рівень можливостей у місті (від 1 до 5 б.)
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Додаток 4
Оцінка сфер та послуг у м. Новогродівка (від 1 до 5 балів)

Фокусгрупа
Сфера
або послуга
Тротуари
Збір сміття
Каналізація
Медичні заклади
Вуличне
освітлення
Дороги
Розвиток
промисловості
Спортивні заклади
Школи
Дитячі садки
Заклади культури
Ринки та заклади
торгівлі
Публічні парки та
сквери
Двори та
прибудинкові
території
Діяльність поліції
Водопостачання
Екологія та
навколишнє
середовище
Паркування
Опалення
Доступ для людей
з інвалідністю
Чи відчуваєте ви
себе в безпеці
йдучи сам/сама
додому після
настання темряви у
вашому районі

пенсіонери

медичні
працівники

2
3,5
3
1
4

працівники
шахти 1-3
«Новогроді
вська»
2,5
4
1
1
4

освітяни

державні
службовці

підприємці

депутати
міської
ради

2,5
5
1
3
5

працівники
шахти
«Котляревс
ька»
3
4
1
1
5

громадсь
кі
активісти

безробіт
ні

внутрішньо
переміщені
особи

молод
ь

голови
ОСББ

Сер
ед.
бал

3
5
3
2,5
4

старшоклас
ники
школи №
10
1
3
2
1
4

3
5
3
2
5

1
3
2
1,5
4

4
4
2
1
5

2
4
2
3
4

2
5
3
3
4

1
4
3
1
4

4
5
4
1
4

1
4
1
3
5

2,29
4,18
1,94
1,79
4,36

3
1

2
1

3
2

4
1

4
1

4
1

4
2

3
1

2
1

3
3

3
2

3
1

3,5
1

3
1

3,18
1,36

4
3
4
5
3,5

2
1,5
4
4
3

1
3
4
3
3

2,5
2,5
4
3
4

1
5
5
4
3

2
3
3
2
3

3
2
3
3
2

3
3
4
3,5
3

2
3
4
3
2

2
3
4
4
3

2
3
4
4
2

3
4
4
3
3

2
2
2,5
4
1

4
3
4
2,5
3

2,39
2,93
3,82
3,43
2,75

4

4

4

4

5

3

4

3,5

3

4

4

3

4

4

3,82

3

3

2

1

4

2

3

2,5

1

2

3

2

2

3

2,39

1
5
3

1
4
1

1
3
1

1
1
1

4
4
1

1
3
1

1
1
1

3,5
3
1

1
3
1

1
4
1

3
3
3

1
3
1

1
4
2

3
4
1

1,68
3,21
1,36

2
1
3

3
1
2

2
1
3

1
1
2

4
1
3

2
1
1,5

4
1
3

2
1
2

2
1
1

4
1
1

1
1
1

3
1
2

3
1
3

2
1
2

2,5
1,0
2,11

2

1

3

3

4

3

3

3,5

1

2

3

3

3

1

2,54
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Оцінка якості сфер та послуг (від 1 до 5 б.)
5
4,5

4,36

4,18

3,82

4
3,5

3,18

2,93

3
2,5
2
1,5

3,82
3,43

3,21
2,75

2,39

2,29
1,94

2,54

2,5

2,39

2,11
1,79

1,68
1,36

1,36
1

1
0,5
0

Оцінка якості сфер та послуг (від 1 до 5 б.)
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Додаток 5
Зручність міста для різних груп (від 1 до 5 балів)

Фокусгрупа
Зацікавлена
група
Пішоходи
Велосипедисти
Водії приватних
автомобілів

пенсіонери

працівники
шахти 1-3
«Новогроді
вська»

медичні
працівники

працівники
шахти
«Котляревс
ька»

освітяни

державні
службовц
і

підприємці

депутати
міської
ради

старшоклас
ники
школи №
10

громадськ
і активісти

безробіт
ні

внутрішньо
переміщені
особи

молод
ь

голови
ОСББ

серед.
бал.

3
3
3

4
3
4

4
1
3

3
1
4

4
1
4

2
1
3

4
3
4

4
4
4

3,5
1
3

3
1
4

2
1
3

2
2
4

4
2
4

3
2
2

3,25
1,86
3,5

Оцінка зручності міста

3,25

3,5

1,86

Пішоходи

Велосипедисти

Водії приватних автомобілів
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Додаток 6
Форма анкети
«Моніторинг об'єктів Новогродівки (картування громади)»
1 заповнення форми = 1 об'єкт

1. Назва об'єкта (об'єктом може бути - фізичне місце / установа / закинута будова / підприємство / сквер / школа / заклад торгівлі тощо)
2. Адреса об'єкта
3. До якого району належить об'єкт *
Селище шахти №1 "Новогродівська"
Підстанція
Старий центр
Центр
Приватний сектор "Дурняк"
Приватний сектор "Кишлак"
Квартал Гагарінський ("Шанхай")
Квартал Мічурінський ("Нові дома")
Об'єкт знаходиться за містом
Інше
4. Категорія об'єкта
Позитивна
Негативна
Дискусійна
5. Опис об’єкта
6. Ваш коментар: чутки про об'єкт, цікаві історії, ваші пропозиції щодо перспектив використання (розвитку) цього об'єкту
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Додаток 7
ТАБЛИЦЯ УНІКАЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
№
з/п
1

Назва об’єкту

Популярність

Автобусна зупинка

1

2
3

Автостоянка біля ринку
Автошкола

1
1

4
5

АЗС
Алея повз д/с «Золотий
ключик»

6

Адреса

Категорія

Опис об’єкта

Вул. Паркова, вул.
Мічуріна, вул.
Шкільна

Негатив

Зупинки знаходяться в аварійному
жахливому стані. Від негоди нема де
сховатися

Вул. Центральна,
37/39

Дискус

1
1

Вул. Центральна
Вул. Центральна

Позитив
Дискус

Аптека

2

Квартал Гагаріна Мічуріна

Негатив

За проектом тут мало бути
бомбосховище, велике незадіяне
приміщення, гарний підвал
Автозаправна станція в межах міста
Алея неосвітлена, плюс відкрита
канава, хоча багато дітей йдуть до
школи
На кварталі нема аптеки, хоча живе
багато мешканців

7
8

Аптека «Арніка»
Аптека «Аскорбинка»

1
1

Вул. 10 років
незалежності
України

Дискус

9

Аптека у профілакторії

1

Вул. Паркова

Позитивна

10

Асфальтове покриття
тротуарної частини

1

Вул. Донецька, вул.
Молодіжна

Негативна

Робиться багато доріг, але забули про
пішоходів

11

Баня

3

Вул. Паркова

Негативна

12

Басейн

2

Шахта №1-3
«Новогродівська»

Дискусійна

Жителі часто їздять у сауну до м.
Селидове, оскільки дана послуга
користується попитом.
Покинута стара будівля, розсадник для
наркоманів та безхатченків
Басейн закритий, кафе та сауна не
працюють

Добре, що є поруч, чисто. Нарікання на
асортимент продукції, оскільки
неодноразово замовляли ліки, а їх так й
не привезли
Ліки недорогі, обслуговування добре

Ваш коментар (рекомендації, цікаві історії, побажання)
Відремонтувати зупинки (замінити на нові)
Прибрати машини від будинків
Зробити міні-маркет, або спорт-залу. Задіяти приміщення для мешканців
Гарне розташування,
Встановити ліхтарі
Відкрити аптеку, якою будуть користуватися жителі кварталів
«Шанхай» та «Мічурінський»
Завжди підкажуть, забудеш назву – нагадають, заміну запропонують
Збільшити асортимент. Запровадити систему знижок для пенсіонерів та
пільгових верств населення. Картки для покупки ліків
Щоб аптека працювала цілодобово, бо якщо щось трапиться, треба бігти
до центру, а це далеко. Щоб продавалися таблетки для зубів, бо одного
разу не було
Зробили гарний молодіжний центр та поклали плитку біля нього, але
крок вправо-вліво і ми побачимо розбиті тротуарні доріжки, які псують
весь вигляд і не дають можливість комфортно пересуватися. Від
центральної зупинки до ринку не залишилося тротуару, а потік людей
дуже великий. Було би гарно – це виправити. Така ж само ситуація по
вулиці Донецькій
Раніше була в місті лазня, тепер, якщо нема електрики, то нема місця, де
помитися. Будівля хоча й стара, проте в ній можна відкрити спортивну
залу, якщо були би гроші. Треба відновити міську баню

Переведення об’єкту в комунальну власність міста та відновлення
роботи. Відновити роботу спортивного комплексу, запросити тренерів з
плавання, аби в дітей була можливість оздоровитися та фізично
розвиватися в місті, як це було в молодості
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13

Бібліотека для дорослих

3

14

Бродячі тварини

1

15

Будинок

1

Вул. О. Кошового, 40

Негатив

16

Будівля колишнього
відділу освіти
В’їзди/виїзди в місто

1

Вул. Паркова

Негативна

1

Поза містом

Негатив

18

Відділення
№25»Ощадбанк»

2

Вул. Гагаріна, 7

Дискус

19

Відкритий танцювальний
майданчик

2

Вул. Центральна

Позитив

20

Відрізок
вулиці
Центральна від АЗС до
маг. «Україна»
Відрізок ділянки дороги

1

Вул. Центральна

Негатив

1

Негатив

Погана дорога для автівок, немає
тротуару для пішоходів

Відремонтувати дорогу, зробити тротуар, покласти «лежачих
поліцейських»

22

Відрізок дороги біля
нових будинків

3

Від буд. №8 вул.
Мічуріна до села
Маринівка
Вул. Мічуріна

Негативна

Тротуар потрібен для безпеки пішоходів. Вжити заходів для безпеки
людей

23

Внутрішньо квартальні
дороги
Внутрішньо квартальні
електромережі

1

Дурняк

Негатив

Моя точка зору – побудувати тротуар
для пішоходів. Побудувати тротуар,
зробити опилювання старих дерев
Погане дорожнє покриття

1

Вул. Гагаріна

Негатив

Не вистачає потужності, відключається
світло у будинках

Перевірити стан всіх мереж, правильно розподілити навантаження серед
будинків

17

21

24

Вул. Мічуріна, 36

Позитив

Дуже гарна бібліотека з контентом для
дорослих, професійним персоналом.
Місце для відпочинку та затишку.
Робиться ремонт, виховані
співробітники, які завжди готові
допомогти.
Бібліотека для дорослих, відсутня
реклама про об’єкт, люди не знають
про її існування

Будинок побудований в 1950 р.,
капітальний ремонт у під’їздах не
робився, мешканці – одні пенсіонери,
які не можуть зробити ремонт, у дворі
стоять аварійні тополі, які руйнують
фундамент будинку
Будівля без господаря, все розтягнули
та занедбали
Нема нормального в’їзду до міста з
жодної сторони. Труднощі для
«швидкої допомоги», наприклад,
породілля довезти до пологового
будинку тощо
Зручно розташовано, гарний колектив.
Скарга від мешканців будинку, що біля
відділення валяються недопалки та
сміття. Небезпечно ходити під’їздом,
бо загроза нападу від зловмисників
Місце для культурного відпочинку.
Раніше за Палацом культури був
гарний танцювальний майданчик, куди
приїздили оркестри, артисти
На в’їзді до міста немає освітлення

Зробити новий ремонт, поповнити книжковий фонд, придбати сучасне
оснащення. Збільшити асортимент книг
Популяризація в соціальних мережах, вивіска з рекламою

Гуманне ставлення, не нищити, запрошувати з Покровська
15спеціаліста/питомник для собак, мешканці годують залишками їжі, але
щоб було місце для прийому цієї їжі/злі собаки
Спилити дерева, зробити ремонт у під’їздах, поговорити зі школою №10,
аби учні не ходили в туалет до під’їздів будинку та не палили у їхньому
дворі

Пропоную в цій будівлі відкрити кулінарію або кондитерський цех,
з’являться нові робочі місця
Хочеться мати гарну безпечну дорогу з чіткою розміткою

Зробити окремий вхід не через під’їзд

Відкрити літню відкриту кав’ярню без спиртних напоїв, де пригощали
би кавою, тістечками, морозивом.
Там пройшла молодість, хотілося відродити це місце, особливо для
людей старшого віку
Зробити освітлення на неосвітленій ділянці

Покращити якість доріг

39

25

Внутрішньо квартальні
електромережі

1

26

Водо- та каналізаційні
мережі
Водонапірна вежа
Вул. Водоп’янова
Вул. Гагаріна
Вул. Залізнична
Вул. Молодіжна
Вул. Паркова
Вул. Сеченова
Вул. Тургенєва
Вул. Чайковського
Вулиця Ринкова від моста
до кладовища

1

Негатив

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Вулиця Садова

1

38
39
40

Вулиця Театральна
Вуличне освітлення
Гараж

1

Вул. Театральна

Негатив

1

Вул. Мічуріна, 24

Негатив

41
42

Д/с «Берізка»
Д/с «Білочка»

1
2

Вул. Тюленина

Дискус
Позитив

43

Д/с «Дюймовочка»

6

Вул. Молодіжна, 6

Негатив

44

Д/с «Звездочка»

4

Вул. Паркова

Негатив

Аварійна будівля. Покинутий гарний
дитсадок, який міг би послужити
місту. Все занедбано, поросло
бур’яном, нічого не має, дивитися
страшно

Знести її, облаштувати територію, побудувати міні-притулок для тварин.
Створення готелю з басейном для гостей міста, або відновлення
дитсадочка. Обладнати територію, перегородити вільний доступ до
будівлі для громадян, аби уникнути травматизму. Колись працював
садок, то все було добре – був гарний колектив та завідуюча. Зробити
щось гарне для дітей, бо багато вільного місця порожніє

45

Д/с «Радість»

3

Вул. Центральна

Дискус

В садку створено гарні умови для
виховання дітей. Застарілі дитячі
майданчики, сходи, нема де сховатися
від дощу

Оновити дитячі майданчики, побудувати павільйони, встановити фігури
казкових героїв. Гарні вихователі

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Вул. З.
Космодем’янської

Вул. Риночна

Негатив

Провода провисають, наявні опори
несуть загрозу для життя

Під час сильного вітру провода сплелися, сталася аварія, сиділи два дні
без світла. Були знеструмлені будинки та «швидка допомога». Вночі
мешканці змушені були розплутувати провода та спливати дерева
Зробити капітальний ремонт каналізаційних та водопостачальних мереж

Дискус

За рахунок вежі є вода в мешканців

Негатив

Дорога жахлива на цьому відрізку.
Поганий стан

Треба замінити балки, на яких тримається цистерна, та огорожу
Нема тротуару
Нема дороги, на касу №25 не пройти
Одні ями
Тротуар потрібен/собаки бродячі 4 штуки
Квіти біля «Приватбанку» відмінно та красиво
У будинках 5 та 6 нема дороги, під’їзди в будинках жахливі
Тротуар потрібен
Нема дороги, вулиця без ремонту з дня створення міста
Вирівняти ями

Негативна

Старі дерев’яні стовпи скоро почнуть
валитися на будинки, дорога жахлива,
постійно грязюка, неможливо ходити
Вирублено зелені насадження
Гараж у дворі, навіть якщо він
сучасного вигляду, це все одно гараж
Зроблений косметичний ремонт.
Діти отримують дошкільну освіту
Стара будівля, яка давно не
використовується та розташована
посеред житлового кварталу. Влітку
заростає бур’янами
Об’єкт у напівзруйнованому стані,
являє собою зону ризика, скупчення
наркоманів, місце виникнення пожежі.
Будівля руйнується, територія
захаращена, вибиті вікна

Поміняти стовпи та зробити дорогу
Відновити зелені насадження: дерева, кущі, трава
Вул. Леніна, парк, стадіон – красиво/людям подобається
Двір заставлений гаражами, нема вільного простору. Заборонити
самовільно ставити гаражі у дворах
Розширити дитячий майданчик на території садочка
Люди задоволені, що є садочок. Покращити дитячий майданчик
Демонтувати, зробити на цьому місці зону відпочинку або міні-сквер з
дитячим майданчиком. Поряд з будівлею ростуть чотири дуже гарні
ялинки. Ідея перетворити місце на хостел або хоспіс, оскільки дуже
гарний майданчик. Віддати в хороші руки, щоб навести порядок та
почати використовувати будівлю на щось корисне. Створити притулок
для безхатніх тварин. Зробити геріатрію, де можна збирати самотніх
людей похилого віку та центр для людей з інвалідністю. Центр
реабілітації для людей з обмеженими можливостями. Багато регресників,
колясочників, дітей з інвалідністю. Там би працював психолог та
реабілітолог. Створення центру медико-соціальної адаптації дітей з
особливими потребами
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46
47

Д/с «Райдуга»
Д/с «Сніжинка»

2
8

Вул. Райдужна
Вул. Мічуріна

Дискус
Дискус

Будівля стара, скоро стане аварійною
Почалося будівництво без врахування
думки мешканців, якщо там
плануються гуртки, то не буде зручно
приходити дітям із старого центру.
Будівля не для будинку дитячої
творчості, а для спортивної школи. На
території садка розвелося багато
бездомних собак, які створюють
дискомфорт мешканцям, які мешкають
на кварталі. Нарешті йде ремонт,
будують спортивні майданчики.
Триває реконструкція, але через якійсь
проблеми ремонт призупинено

Зробити капітальний ремонт та покращити дитячий майданчик
Спортсмени міста не можуть знайти місця, щоб займатися спортом, їм
доводиться шукати орендовані площі. Якщо на місці д/с «Сніжинка»
зробити спортивний комплекс, там можна розмістити бокс, кікбоксинг,
карате, теніс тощо. Відкриті майданчики підійдуть для ігор на вулиці.
Утримання комплексу за рахунок міського бюджету та оренди.
Відкрити спортивну школу та перевести туди всі спортивні гуртки
Прибрати собак, відкрити притулок для них. Подобається, що тут буде
Центр для дітей. Буде багато привабливих гуртків. Неможна стільки
грабувати/чекаємо коли відкриється дитячий розважальний
центр/спортивний комплекс для дітей, все в одному місці для дітей –
бокс, кікбоксинг, танці, карате, футбол.

48
49

Двір
Дерева

1
1

Вул. Гагаріна, 3
Вул.
З.Космодем’янської

Негатив
Дискус

У двір не зайти - багнюка
В місті є дерева, які не варто
випилювати, а ті, які треба, стоять й
досі

Засипати двір та навести лад
Омолодити дерева, висаджувати нові, думати про майбутнє, оскільки
нема чим дихати в місті

50

Дерева

1

51

Дерево-сухостій

1

52

1

53

Дитмайданчик на селищі
шахти №1
Дитяча поліклініка

54

Дитяче відділення лікарні

2

55

Дитячий майданчик

1

56

Дитячий майданчик

57
58

Вул. З.
Космодем’янської, 3

Негатив

Сухий аварійний тополь, який несе
загрозу для життя та електропроводів

Вул. Центральна, 22, дерево майже на дах падає, повністю прибрати
треба/багато спіліли, але нові не висадили
В місті зелені гілки поспилювали, а сухостій залишили
Майданчик зробили із вживаного матеріалу, а хочеться новий

Вул. 10 років
незалежності
України
Вул. 10 років
незалежності

Дискус

Не вистачає лікарів, хоча з
немовлятами поза черги приймають

Потреба нових спеціалістів

Негатив

Брак спеціалістів

Часто доводиться везти хвору дитину в Селидове, оскільки в місті немає
фахівців, проте в Селидовому приймати не хотіли. Зробити ремонт,
замінити меблі, створити дитячий розважальний куточок

Негативна

Зовсім відсутній простір для дітей, які
мешкають у старому центрі та дуже
обділені турботою
Нема дитячого майданчика в кварталі

Щоб діти не бігали по всьому місту, добре було би встановити тут
дитячий майданчик, як колись було

2

Перехрестя вулиць
Квіткова, Сеченова,
Шікльна
Вул. Пушкіна

Дитячий майданчик
Дитячий майданчик та
дорога

1
2

Вул. Мічуріна, 30
Вул. Гагаріна, 1

Дискус
Дискус

59

Дитячий майданчик біля
кафе «Сказка»

1

60

Дитячі садочки

1

1

Все місто

Дискус

Позитивна

Новий дитмайданчик
Поганий стан, усе в надписах.
Зношений стан, брудно, собаки
бігають, гойдалки поламані

Зробити в якомусь садочку нічну
групу. Часто нема з ким залишити
дитину. Якщо користуватиметься
попитом, то зробити пару груп

Встановити майданчик, щоб діти по вулицях не вешталися.
Гарне місце, встановити лавки для матусь та дітей
Розширити конструкції, гойдалки, навести лад, встановити лавки
Переобладнати все. Поліпшити зовнішній вигляд, відремонтувати,
захистити від собак, встановити урни
Повинні відповідати конкретні люди за прибирання, ремонт та
чистоту/затишне місце для спілкування молодих мам/поламані горки,
немає тепер майданчика, але дуже потрібен
Зробити опитування містом, чи доцільно робити такі групи. Це дасть
можливість створити нові робочі місця та надати допомогу родинам, які
цього потребують

41

61

Дільниця звірки РЕМ

1

Вул. Молодіжна, 1

Негативна

Величезна черга, відсутність
оператора, прийом жителів один раз на
тиждень
Дорога без покриття, проте є гарне
освітлення
По вулиці розсипано щебінь,
школярам незручно йти до школи

Людям похилого віку дуже важко ходити на звірку, змушені займати
чергу в 5 год. ранку. Молоді з комп’ютерами простіше, але не старикам

62

Дорога

1

Вул. Дружби

Негатив

63

Дорога

2

Вул. Квіткова

Негатив

64

Дорога біля шахти №2
«Новогродівська»
Дорога від маг. «Україна»
до будинків кварталу вул.
Гагаріна
Дорога від Новогродівка
до села Маринівка та від
Новогродівки до повороту
на село Миколаївка

1

Поза містом

Дискус

1

Вул. Центральна-вул.
Гагаріна

Негатив

Дорога розбита, транспорт не проїде,
люди не пройдуть

Зробити ремонт, адже квартал «Гагарінський» багатолюдний, люди
йдуть до ощадкаси, їздить багато транспорту

4

Поза містом

Негатив

Стан дороги жахливий, величезні ями.
Проблематично об’їхати, асфальтового
покриття нема на більшій частині
дороги. Дорога до сусіднього села

Потребує капітального ремонту. Розбита, неможливо нормально
їхати/нема виїзду із міста. Встановити ліхтарі, відремонтувати дорогу

67

Дорога до будинку

1

Вул. Центральна, 18

Негативна

Зробити нову якісну дорогу

Дорога до зупинки
електропоїздів

1

Вул. О.
Кошового/вул.
Залізнична

Негативна

69

Дороги

3

За межами міста

Негативна

Розбита дорога, під час дощу додому
неможливо підійти
Важко ходити по камінню до зупинки
поїздів. Влітку пилюка, взимку
грязюка. Прохід до колії ускладнений,
валіза на колесах не їде
Великий відсоток травматизму

68

70
71

Дороги кварталів
Житловий будинок

1
1

Вул. Мічуріна, 26

Негативна
Негатив

Хоча би засипали шлаком або щебнем
Багато мешканців – люди похилого віку, а молодь ні за що не береться

72

Закинута будівля напроти
д/с «Райдуга»

1

Вул. Райдужна

Негативна

73

Залізнична зупинка 407-й
кілометр

1

Вул. Шкільна

Дискусійна

74

Зливні канави

6

Вул. Центральна,
Перехрестя вул.
Надії та вул.
Центральна

Негатив

Постійна грязюка під час опадів
Будинок у поганому стані, не було
ремонтів, у дворі сухі дерева
Будівля перебуває в аварійному стані,
заросла деревами, куди скидають
сміття, та де збираються бродячі
тварини. Все це біля дитсадка. Ввечері
страшно проходити поруч
Нема де сховатися від спеки чи дощу,
одна лавка, присісти нема де, всюди
бур’ян росте
Машини влітають, люди
провалюються, сміття викидають.
Вода стоїть у канавах, поки не
випарується

75

Зупинка біля магазину
«Софія»
Зупинка біля магазину
«Хозяюшка»

1

Негативна

Зробити зупинку більш комфортною та сучасною

1

Негатив

Відсутні нормальні умови для
очікування автобусів
Дощ та сніг – вкриття немає

65

66

76

Необхідно заасфальтувати вулицю
Виправити дорогу. Дорогу укатати катком, ногу навесні
зламала/спотикаються люди, необлаштована дорога, діти до школи дійти
не можуть
Відремонтувати дорогу

Заасфальтувати вулицю та привести до ладу. Була історія, коли гість із
Європи був вимушений скористатися цим шляхом на поїзд, європеєць
був у шоці від побаченого і від того, що трапилося з його білим
костюмом
Ремонт дорожнього покриття. Подобається ремонт

Прибрати та навести порядок, віддати землю підприємцям

Колись гостював американець, якому довелось їхати електричкою, він
був у шоці від побаченої залізниці та зупинки. Треба зробити зручну
зупинку, з навісом та лавками.
Відремонтувати каналізаційну систему. Всі відкриті лівньовки накрити
решіткам. Провести ремонт зливних канав. Провести заходи щодо
їхнього перекриття. Біля аптеки «Арника» занедбана плита, переходу
немає, особливо в ожеледицю. Дуже небезпечно на вулиці Надії
Закрити решітками, стане менше сміття, попередження травматизму,
машини взимку часто «влітають»/небезпечна канава по вул. Мічуріна,
28, донька впала

Зробити покриття та облаштувати зупинку

42

77

Інтернет-клуб «Паутинка»

1

78

1

79

Канава біля д/с «Золотого
ключика»
Каналізаційний люк

1

Вул. Гагаріна, 7

Негатив

80

Каналізаційний люк

1

Вул. Молодіжна, 38

Негатив

81

Каналізаційний люк

3

Вул. Центральна, 36

Негатив

82

1

Вул. Паркова

Негатив

83

Каналізаційні люки на
тротуарах
Каналізація та стоки

2

Вул. Риночна

Негатив

84

Кафе

1

Негатив

85

Кафе «Сказка»

3

Квартал Гагаріна Мічуріна
Шахтарська площа

86
87

Кафе «Софія»
Кафе «Спокуса»

1
2

Вул. Виноградна
Вул.
З.Космодемянської

88

Квартал «Дурняк»

1

89

Кладовище

3

Вул. Кутузова

Дискус

90
91

Клуб «Угольок»
Колишня аптека біля
магазину «Альбатрос»
Котельня КВТС-20

1
1

Вул. Тюленина

Дискус

2

Вул. Риночна

Дискусійна

92

Дискус

Працює комп’ютерна зала, але мало
місця в приміщенні

Осучаснити комп’ютерну техніку
Болото, в чоботах не пройти

Раз місяць, або частіше каналізаційні
стоки розливаються на дитячий та
спортивний майданчик і на весь двір
Часто люк потопає в нечистотах, увесь
двір заливає каналізацією, смердить
так, що не вийти з під’їзду
Люки, накриті бетонними плитами, які
ламаються та провалюються під
великими машинами, що привозять
продукти до магазину
Люки в занедбаному стані, часто
незакриті, загроза провалитися в них
Постійно забивається каналізація. Всі
міські стоки течуть по вулиці,
суцільний потоп, особливо в районі
«пожежної частини»
У кварталі відсутні подібні об’єкти

Зробити заміну каналізації та перекрити доступ розливу каналізації на
дит. майданчик

Дискус

Дитяче кафе. Високі ціни, гарне
обслуговування, є Wi-Fi

Дискус
Дискус
Дискус

Місце для розваг алкоголіків
Кафе не функціонує належним чином,
раніше це було місце для відпочинку
та дозвілля в центрі міста. В центрі
міста пустує приміщення

Хотілося би більше різноманіття, розширити асортимент.
Буде більше клієнтів, якщо зробити дешевше продукцію.
Переросло у пив-бар, і поминки, і дитячі свята разом
Обмежити продаж алкоголю
Відкрити тематичне безалкогольне кафе або молодіжний центр.
Зробити щось для дітей, відкрити танцювальний гурток тощо

Негатив

Багато собак, нема освітлення, нема
доріг
Багато необхідної території. Сухостій
руйнує пам’ятники, багато буряну та
сухих дерев
Непрацююча будівля

Відремонтувати асфальтне покриття. Огородити кладовище, косити
траву, заасфальтувати доріжки. Треба тут пиляти сухі дерева, а не в місті

Хвилює те, що котельня закрита, а
місто без опалення. Опалення для
міста потрібне, особливо для тих
будинків, де немає пічного опалення,
електромережі не витримують
напруги. Єдина котельня, яка опалює
центр та працює на вугіллі

Половина заробітної плати уходить на оплату електрики, що дуже
дорого. Треба котельню перевести на газ, модернізувати її. Краще ті
гроші, що витрачаються на проекти, пустити на модернізацію опалення.
Люди незадоволені, а загроза холодів може призвести до зміни
керівництва мера. Реконструювати, щоб гарно працювала. Побудувати
одну котельню на місто. Має бути одна котельня в робочому стані, бо
місто як в чорній ямі, а за містом тільки дихати можна

Провести комплекс робіт з капітального ремонту каналізаційних мереж
міста
Відновити люк. Пропонуємо замінити кришки люків на більш сучасні
полімерні пластикові, чавунні, які будуть вписуватися в інтер’єр міста
Замінити люки, привести їх до ладу
Забезпечити нормальне водовідведення

Відкрити затишне кафе

Зробити реконструкцію, відкрити нові гуртки для молоді тощо
Аптек у місті купа, а літнім людям далеко йти

43

93
94

КП «Комунальник»
КП «Комунтех»

1
1

95
96

Курган
Лабораторія в поліклініці

1

97

Лікарня (стаціонар)

5

98

Лісосмуга біля залізниці

2

99
100

Літній кінотеатр
Магазин «Бла-бла-маркет»

101

Вул. Молодіжна
Вул. 10 років
Незалежності
Вул. Водоп’янова

Негатив
Позитив
Негатив

Недостатньо чисто на вулицях міста, сил
ОСББ не вистачає
Несе історичне значення
Дорікання на якість аналізів

Створити наглядову раду
Збільшити штат двірників, які прибирали би не лише центр, але й
околиці
Слідкувати за збереженням та чистотою
На додатковому обстеженні в іншому місті аналізи не підтвердилися

Дискус

Нарікання на роботу персоналу, якість
медичних послуг. Заклад, де лікують
людей. На території лікарні нема місця,
де можна на свіжому повітрі провідати
хворих, а так все красиво. Територія
лікарні не облаштована для потреб
пацієнтів та відвідувачів

Збільшити якісний персонал, увага до пацієнтів.
Покращити обладнання для обстеження, встановити ліфт у стаціонарі,
безкоштовні аналізи, більше медикаментів.
Оновити штат лікарів у лікарні та в поліклініці/погане обслуговування в
лікарні, грубіяни/одна медсестра не може обслуговувати в терапії 70
чоловік/в міській лікарні міста, де зробили ремонт, яким замазали очі,
бардак з медперсоналом/потреба в новому обладнанні/потрібні лікарі у
лікарню/створення наглядової ради
Встановити лавки та дитячий майданчик на території лікарні, щоб
пацієнти могли дихати свіжим повітрям, облаштувати тротуари біля
лікарні, бо неможливо пройти

Вул. Дружби -вул.
Гоголя

Негатив

Звернутися до комунального підприємства, розчистити, навести лад,
прибрати сміття, зробити зону для відпочинку. Розчистити територію,
періодично прибирати лісосмугу, посадити нові дерева

1
8

Вул. О. Кошового
Вул. Центральна

Негатив
Негатив

Раніше тут було місце, де гуляли діти та
відпочивали дорослі. Зараз там сміття та
звалище. Забруднене та небезпечне
місце, багато сміття та безпритульних
тварин
Закинутий об’єкт
Набридло терпіти цей магазин. Місце
скупчення молоді, зловживання
алкоголем, між магазином та будинком
кидають сміття, під сусідні будинки,
справляють «нужду». Антисоціальне
місце. Продають алкоголь та сигарети
дітям. Забігайлівка

Магазин «Наталі»

2

Вул. Центральна

Позитивна

Треба збільшити площу магазину

102

Магазин «Новосел»

1

Вул. Паркова

Позитив
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Магазин «Піонер»

1

Відмінний магазин, але маленька площа.
Привітні продавці. Кваліфіковане
обслуговування
Гарний вигляд, територія біля магазину
прибрана та благоустроєна
Постійне сміття, нетверезі люди,
дискомфорт для мешканців будинків

Негатив

Відновити та відкрити літній кінотеатр
Закрити. Заборонити продаж алкоголю дітям та у вечірній час.
Поміняти касирів на більш порядних та чесних.
Змінити на продуктовий магазин, продавати овочі та фрукти
До 5 годин ранку пісні п’яних людей, 20-30 чоловік, неможливо спати,
притон для алкашів/непотрібен, зачинити, смітить у місті/позбавилися
«Стєкляшки», а цей побудували/не розливати алкоголь цілодобово

Заохотити ФОП грамотою
Змінити персонал, замінити продукцію
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Магазин «Промінь»

3

Вул. Водоп’янова

Негатив

У магазині брудно, погано пахне, не
завжди свіжий товар та трапляється, що
обраховують покупців. Сміття від
магазину скидається в зелену зону біля
будинку №25 вул. Водоп’янова.
Мешканці самі прибирають територію,
інколи доводилося винаймати
прибиральників-робочих. Антисанітарія.
Нарікання на роботу персоналу та
свіжість продуктів

При таких грошах господар магазину повинен дбати про порядок та
чистоту, можна було найняти робітників, аби ті почистили територію
біля магазину та навели лад. Мешканці кварталу, особливо люди
похилого віку, потребують магазин поруч, а саме біля перехрестя вул.
Кутузова та вул. Щорса. Поліпшити роботу продавців, слідкувати за
якістю продуктів
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Магазин «Ритуальные
услуги»

2

Вул. Центральна, 36

Негатив

Викликає негатив в мешканців міста
своїм виглядом та змістом

Хотілося, щоб магазини подібного типу були перенесені із центра і не
знаходилися в житловому домі. Центр міста має бути позитивним,
затишним, радісним, наприклад, квітковий магазин, дитячі товари,
косметологічний салон тощо. В центрі міста не може знаходитися
магазин «Ритуальные услуги». Даний об’єкт винести на периферію
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Магазин «Світанок»

1

Позитив

Подобаються продавці, привітні, гарне
обслуговування
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Магазин «Селидівський
каравай»

1

Вул. 10 років
незалежності
України
Вул. Тургенєва

Негативна
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Магазин «Україна»

2

Вул. Центральна

Дискус

109

Магазин «Шахтар»

6

Вул. Шевченка

Негатив

Зовнішній вигляд магазину
незадовільний (відсутні букви в назві,
сходи в поганому стані). Під’їзд до
магазину незаасфальтований, присутні
ями, які заповнені водою
Магазин для жителів кварталу.
Термін придатності продуктів залишає
бажає кращого
Весь час відбуваються п’яні «розборки»,
небезпечно навіть проходити поруч,
особливо коли біля магазину групуються
люди у військовій формі. Продаж
алкоголю неповнолітнім, антисанітарія,
продавці офіційно не оформлені.
Несе шкоду молоді. Забігайлівка.
Багато бійок у центрі міста,
антисоціальний заклад

Раніше там була «Молочна кухня», туди часто ходили дорослі. Оскільки
поруч лікарня та «швидка допомога», то користується популярністю,
оскільки там можна купити випічку
Удосконалити зовнішній вигляд магазину. Відремонтувати сходи.
Заасфальтувати прилеглу до магазину територію
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Магазин АТБ

3

Вул. Шевченка

Позитив

Робочі місця, гарне місцерозташування,
свіжі продукти, контроль за якістю.
Цілодобово можна покупати товари та
продукти
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Магазин квітів

1

Вул. Молодіжна

Негативна

Магазин не опікується облаштуванням
території невеличка клумба заросла
бур’яном. Хазяїн магазину зробив під’їзд
до свого магазину, а мешканцям дому
було перекрито дорогу до будинку,
закопавши металеві стовпи

Розширити відділи
Посилити відповідальність господаря, контроль з боку поліції та
військової комендатури, яка має слідкувати, щоб там не пиячили та не
збиралися військовики.
Зробити нормальний заклад, а не «бухаловку», куди приходять повії, які
шукають клієнтів серед військових.
Проблема, що в місті нема кафе, де можна недорого та якісно поїсти. В
місті відсутні об’єкти громадського харчування. Відкрити боулінг
Знести та відкрити нову молодіжну організацію. Не продавати спиртні
напої та сигарети особам, що не досягли 18-річного віку
Дуже подобається.
Дорого, високі ціни, покупаємо відходи, відкрити інші продуктові
магазини «Брусничка», «Еко-маркет»/потрібна «Брусничка», оскільки
їздимо у Селидове, а зручно тут було би.
Зробити більше кас
Квітуча клумба біля магазину – найголовніше, а також господарю
магазину потурбуватися не лише про свій під’їзд, але і про під’їзд
мешканців будинку
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Магазин на підстанції
Машинобудівний завод

1
5

Вул. Некрасова
Поза містом

Негатив
Дискус

Закинута будівля
Вирізають метал, вивозять його. Шкода,
що зіпсували чудовий завод. Люди
лишилися робочих місць. Руйнується
виробничі потужності, які могли би бути
використані за призначенням
На базі заводу відкрити робочі місця.
Шкода, що завод зачинений
Були робочі місця, зайнятість населення,
зручне географічне розташування
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Міська каналізація

1

Вул. Піонерська,
Ломоносова,
Мічуріна

Позитив
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Міськводоканал

2

Вул. Паркова

Негативна

Ділянки під будинки виділялися з
врахування центрального
водопостачання та водовідведення. Через
відсутність центрального водовідведення
не дотримуються СНіП та санітарні
норми
Дуже незадоволена якістю
водопостачання (то перекриють воду без
попередження, то тарифи піднімають).
Каналізація завжди забита та її погано
чистять.
Незадовільні послуги водопостачання,
стан каналізаційних мереж поганий
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Міське звалище

1

Поза містом

Негатив

117

Міський стадіон

17

Вул. О. Кошового

Дискус

Місце для дітей та дозвілля. Занедбане
штучне покриття для міні-поля, розібрані
лавки на трибунах, але прибирають.
Молодь бігає та займається спортом
Немає лавок, або вони у неприглядному
стані. Існують лише тренажери, але
немає поля та сітки, ніхто не
впорядковує.
Веселе місце, але там п’ють та палять.
Взимку відкрити ковзанку.
Поганий стан вже кілька років
Хороше та корисне місце для молоді.
Перебуває в аварійному стані, відсутні
вільні приміщення для занять спортом.
Багато спортсменів займаються

Відкрити кафе
Можна випускати комплекти для машин/відбудувати, дасть нові робочі
місця, пенсіонерам краще стане/зробити зарплату робочим, люди
залишаться в місті, можна ремонтувати беспілотники, конкурс ідей
провести, що там робити/депутатам дізнатися, хто продає, заборонити
це, прояснити винуватих та перешкодити цьому.
Наскільки відомо, завод був арештований, банк забрав, а у банка
викупив якийсь новий господар. Той хотів відродити, але не відродив,
утім розпилює лише.
У нашому маленькому містечку велика проблема з робочими місцями.
Треба звернути увагу на цеха заводи та відродити їх.
Зробити завод по виготовленню брикетів чи чогось іншого для опалення.
Теплі спогади про заводську їдальню. Дуже потрібно запустити завод
знову, щоб робочі місця та реалізація продукції в інші міста
По картам мереж міста каналізація прокладена в 1969 р., але фактично
відсутня на 100%

З радянських часів труби не мінялися, вони у незадовільному стані, а у
водоканалу грошей немає. Постійно тече каналізація по вулицям
Мічуріна, 36, Центральній (де магазин «Катюша»), Риночній (біля
пожежної частини). Там завжди неприємний запах стоїть.

Побудувати завод по переробці відходів. Або зробити технологію, за
допомогою якої спалювати сміття та давати тепло місцевим мешканцям
Треба відбудувати стадіон, зробити потужний тренажерну залу
всередині, оскільки відкриті спортмайданчики є, а закритого нема. Треба
зробити як в м. Селидове «Імпульс».
Відкрити на стадіоні спортивну групу для людей похилого віку, оскільки
вони потребують організованих занять спортом. Вони ходять на стадіон,
але якщо була би організація занять, то було би більше прихильників
здорового способу життя. Реставрація тенісного корту на стадіоні.
Встановити футбольне поле, організувати секції для розвитку спорту.
Почати проводити масові спортивні заходи та оживити стадіон.
Впроваджувати командні види спорту в місті. Колись проводилися на
стадіоні Євангелізація, багато збиралося людей на відкритому просторі,
була гарна атмосфера. Зробити гарне освітлення. Замінити лавки
Привести до ладу футбольне поле, бігові доріжки, відремонтувати для
проведення міських заходів. Обладнати кабінки для душу, провести
водогін до адміністративної будівлі, можна поставити тренажери в ній
для занять взимку. Відкрити секції, зробити тренажерний зал, розвивати
важку атлетику
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Міський туалет

7

Вул. Шевченка

Негатив

Страшний туалет, куди неможливо
зайти. Дірка в землі, соромно
Псує вигляд площі, повністю
занедбаний. Дуже багато переселенців,
пенсіонерів, дітей, а скористатися
туалетом нема можливості. Туалет –
ганьба міста
Антисанітарія, дискомфорт, бруд

Зробити цивілізований теплий туалет, навіть якщо на платній основі,
проте європейський. Провести каналізацію та злив, потурбуватися про
людей. Пропозиція перенести до Палацу культури та зробити на платній
основі. Знести та встановити платні біотуалети, плюс два додаткових
робочих місця буде
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Молодіжний центр
«NovoСхід»

2

Вул. Молодіжна, 5

Позитив

Місце для самореалізації підлітків.
З’явилося місце для дозвілля молоді

Розширити територію платформи, додати офісів.
Не знаю точно, що там, але радію, що є місце для дітей та молоді
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Музична школа

1

Вул. Театральна

Позитив

Один із культурних закладів, де
розвивають талант та естетику дітей
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Мурал

1

Вул. Центральна

Позитивна

122

Недобудова та котлован

12

Вул. Мічуріна

Негатив

Яскравий гарний малюнок, який несе
символічне значення. Оживляє
атмосферу міста
Діти там бавляться, бігають. Падають
панелі. Збираються наркомани.
Аварійний стан будівлі, що загрожує
життю молоді, яка там збирається.
Скупчення сміття.
Непридатна для проживання будівля.
Виритий котлован для фундаменту
будинку, але покинутий. Стоїть поруч із
покинутим будинком.
Об’єкт несе загрозу для життя та
здоров’я в першу чергу для дітей та
молоді

Провела там все дитинство, було багато виступів. Хотілося би оновити
матеріальну базу музикальних інструментів. Осучаснити зовнішній
вигляд будівлі, намалювати мурал, щоб було яскраво та радісно
Побільше би було таких об’єктів. Урбаністика допоможе зробити місто
більш привабливим
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Нова пошта

2

Вул. Водоп’янова

Позитив
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Овочева база

2

Вул. Райдужна

Дискусійна

Сучасна служба доставки замовлених
товарів
Неприваблива велика споруда бувшої
овочевої бази незрозуміло для чого
стоїть порожня.
Великі складські приміщення, зручні
під’їзні шляхи тощо. Великий плюс –
приватна власність, але не несе користі
місту, оскільки викуплений, а раніше
велике значення для міста несло

Знайти організацію та розібрати недобудову. Зробити експертну оцінку
будівлі. Можливо використовувати потворно: пейнтбол для хлопців, але
спочатку експертиза на безпеку.
Демонтаж будівлі, побудувати велике футбольне поле
З’ясувати, кому належить будівля, та розібрати її
Демонтувати будівлю та використати навколишній простір для
проведення фестивалів, організувати локацію для пейнтболу, зробити зі
старих блоків майданчик для гри в «козаки-розбійники» та «зомбі».
Створити арт-об’єкти зі старого будівельного матеріалу
Знести об’єкт та побудувати на цьому місці кафе, суші-бар або інший
розважальний об’єкт. Краще було би побудувати там парк
Можна зробити льодову. Демонтувати будівлю, засипати котлован та
зробити велике футбольне поле
Гарний персонал.
Збільшити час роботи відділення
Зробити класну спортзалу, величезна будівля для гри у волейбол взимку.
Знайти інвестора для відбудови. Раніше працювала в магазині,
відправляли на переробку та заготівлю овочів. Виготовляли
консервацію, все місто було забезпечене овочами з цієї бази
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125

Опалення

2

Вул. Мічуріна

Негатив

Будинки знаходяться в гарному стані,
але без опалення, жителі вимушені
користуватися електричним опаленням.
Трансформатори застарілі, ламаються,
напругу не витримують, будинки
залишаються без електрики та
водопостачання

Замінити трансформатори.
Важко дихати взимку, а носити вугілля на 3-й поверх важко
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ОСББ «Мрія»

1

Вул. Риночна,
134/135

Негатив

Фасад в аварійному стані, дах валиться
та падає на землю, ОСББ ці роботи
виконати власними силами не може

Ці будинки знаходяться в центрі міста та псують естетичний вигляд,
загрожують життю мешканців
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ОСББ «Спутник»
Освітлення

1
1

Позитив

129

Палац культури

11

130

Пам’ятник Т.Г. Шевченку

1

131

Паркова алея

2

Вул. Кутузова

Негативна
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Паспортний стіл

2

Вул. О. Кошового, 46

Дискус

Всі вулиці освітлені, ввечері нестрашно
ходити. Подобаються світлодіодні лампи
Застаріла будівля, в якому нема
розвитку, де неможна провести родинне
дозвілля.
Велика споруда, але не для молоді, якій
нема куди дітися, сидять на сходах або
йдуть пиячити.
Незадовільний зовнішній вигляд будівлі
у центрі міста. Подобається, що нема
дискотеки, оскільки траплялись би
випадки зґвалтувань. Простому
дорослому населенню нема де проводити
дозвілля.
Є багато різних секцій та гуртків
Пам’ятник Т.Г.Шевченку гармонійно
виглядає в парку, але стоїть спиною до
центру міста
Сміття та зарості всюди.
Неблагоустроєна територія
Люди змушені їздити до паспортного
стола в Селидовому, що дуже незручно.
Має бути місцевий паспортний стіл з
усіма услугами

133

Пекарня

1

Вул. Паркова

Позитивна

Будівля напіврозвалена

134
135

Пекарня
Пенсійний фонд

1
3

Вул. Тюленина
Вул. Мічуріна

Позитив
Негатив

Свіжа продукція, низька ціна
Відсутні фахівці з оформлення допомоги
на поховання. Жителі змушені їздити до
Селидового, допомогу видають після
поховання, змушені позичати гроші на
поховання.
Мало місця в приміщенні, брак
спеціалістів

Вул. Центральна

Дискус

Позитивна

ЖКО Пирога – ставлення до людей погане, висока плата, немає якості
Стовпи обклеєні об’явами – варто боротися з цим
Відкрити кінотеатр, кафе, дитячий розважальний центр.
В актовій залі Палацу культури створити театральний гурток з метою
постановки драматичних, дитячих вистав, а також створення кінотеатру.
Коли був Палац культури, то жителі середнього та похилого віку мали
місце, куди могли ходити у вільний час. Відкрити міні-кафе,
танцювальний клас «Кому за…». Коли була молодою, ходила на
дискотеку. Там й з чоловіком познайомилася. Зробити ремонт будівлі
фасаду. Організовувати вечори кіно, відкрити клуб по інтересах,
відкрити кав’ярню для творчих людей. Ремонт будівлі, оновити
інвентар, придбати костюми для заходів, обладнання.
Встановити ринг для боксерів та кікбоксерів

Можна встановити в парку кам’яні плити з віршами Т.Г. Шевченка
Почистити та встановити лавочки. Тротуарні доріжки прокласти, урни,
зону Wi-Fi
Гарно було би відкрити свій паспортний стіл, СМС-інформування.
Раніше в місті був паспортний стіл, якщо він поновить свою роботу, то в
Селидовому офіс розвантажиться.
Повернути паспортний стіл у місто
Треба відбудувати, у випадку непогоди зможе виручити все місто,
забезпечивши хлібом. Домашня випічка користувалася популярністю в
місті
Нема графіку роботи, треба щоб він був
Повернути у місто, щоб люди у нас працювали та сплачували податки до
місцевого бюджету, пенсіонери би обслуговувалися у місті та не їздили
до Селидового/повернути фонд, полегшити життя пенсіонерам через
переїзди
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136

Перехрестя

1

Вул. Паркова - вул.
Молодіжна

Негатив

137

Перехрестя вулиць
Риночна та Правди

1

Вул. Риночна
Вул. Правди

Дискусійна

138

Підстанція

1

139
140

Піца-суші
Пішохідний перехід біля
магазину «Хозяюшка»

1
1

Вул. Молодіжна
Вул. Центральна

Позитив
Дискус

141
142

Покинута будівля
Покинута будівля між
колишньої пекарнею та
депо
Покинута будівля напроти
«Ощадбанку» (відділення
№24)

1

Вул. Паркова
Вул. Паркова 2/4

Негативна
Негативна

2

Вул. Паркова

Дискусійна

144
145

Покинутий ангар
Покинутий будинок

1
1

Негатив
Негативна

146
147

Поля, сільгоспугіддя
Пошта

1
1

Вул. Мічуріна
Вул. Б.
Хмельницького, 32
Вул. Центральна

148

Пошта

1

Вул. Степова

Дискус

149

Православна церква

1

Вул. Больнична

Позитив

150
151

Приватбанк
Приватна стоматологія

1
1

152

Приватний сектор
«Кишлак»
Притулок для безхатніх
тварин

1

154
155

Проведення фестивалів
Продовольчий магазин

156
157

143

153

Дискус

Позитив
Дискус

Позитивна

Металеві листи на перехресті з часом
погнулися та попровалювалися. Коли по
них проїжджає автобус, все в будинку
здригається
Під час дощу вся вода міста сходиться
сюди, заливаючи перехрестя, дорогу,
пройти неможливо
Несе небезпеку для дорослих та дітей,
застаріле обладнання
Смачна та недорога піца, є Wi-Fi
Перехід біля магазину ускладнений,
оскільки поруч канава та зупинка. Якщо
їде машина з вулиці 10 років
незалежності України, то незручно
Покинута будівля напроти банку
Скидають сміття, бродять підлітки без
діла, інколи хтось грає у пейнтбол

Заасфальтувати це місце, або відремонутвати, облаштувати стічні канави

Дана покинута будівля небезпечна для
життя, в ній немає освітлення, багато
амброзії поруч росте, що шкодить
здоров’ю. Хороше місце, яке не
використовується
Порожній ангар
Руїни, парості буряну, виводки собак,
сміття
Поля, де можна вирощувати овочі
Маленька стара будівля, дуже потрібна
жителям
Можна користуватися послугами, але
будівлю треба осучаснити
Храм, куди можуть ходити віруючі
люди. Православна церква Московського
патріархату

Зробити парк у тому місці, зробити цю зону корисною для мешканців,
або хоча би убезпечити. Зробити майданчик для пейнтболу, очистити її
та віддати активній молоді.
Створити для молоді хороше місце для урбан-ініціатив, вуличної
культури, кіно-акцій, нічних фестивалів
Переобладнати під батутний центр
Почистити та вивезти сміття

Стоматологія, де можна отримати якісне
обслуговування з лікування зубів

Покращити безпеку, запровадити нове обладнання
Збільшити асортимент суші та піці, додати коктейлі
Зробити перехід більш зручним: або змістити зупинку, або накрити
канаву
Відкрити льодовий каток
Зробити торгівельний центр як «Екомаркет», зробити ангар для товарів
або дитячий майданчик. Реконструювати площу та щось корисне

Додаткове джерело продовольства
Вимагає ремонту, потрібен персонал
Осучаснити будівлю
Реконструкція храму. Розширити храм
Гарне обслуговування
Додати спеціаліста – ортодонта
Асфальт хочеться

Бувший притулок
для собак за
підстанцією

Дискусійна

Даний об’єкт практично покинутий,
зараз він порожній

1
1

Вул. Виноградна

Позитив

ПТУ №63

1

Вул. Сєченова

Негатив

Пустир

1

Вул. Кобзаря

Негатив

Місце, де жителі селища покупають
продукти
Аварійна споруда, де знаходяться
військові
Бур’яни, кущі, брудне, порожнє,
занедбане місце

1

Розлив води нагадує Венецію, але треба зробити дренажну систему

Можна відкрити притулок для безхатніх тварин (утримання, харчування,
лікування, стерилізація). На наш погляд, перспективний об’єкт, до того
ж у Донецькій області подібних об’єктів майже немає
У захваті
Контролювати якість продукції
Відкрити будинок для репетиторів школярів
Відкрити басейн, розважальний центр, спортивний комплекс, театр

49

158
159

Пустир
Пустир за АТБ

1
5

Вул. Чкалова
Вул. Театральна

Негатив
Дискус

Велика незаймана територія
Пустир перетворився на місце для вигулу
собак у центрі міста, зборів віруючих та
гастролей цирку.
Порожнє неоформлене місце.
Добре, що зрубали старі дерева, але
нічого не висадили взамін

Можна зробити майданчик з тренажерами та освітленням
Зробити басейн або щось спортивне – корт для великого тенісу. Раніше
там діти та молодь бавилися та займалися спортом, а тепер смітник. Або
облаштувати під проведення публічних заходів – цирк, збори віруючих
тощо. Взимку відкрити ковзанку чи дитячі горки. Побудувати аквапарк.
Побудувати торгівельний центр з кінотеатром, магазинами одягу,
Макдональдс, кафе, розважальний центр для дітей

160

Пустир на місці
розваленого будинку

1

Вул. Тюленина

Негативна

Побудувати на пустирі додаткові приміщення (спортивна та музична
зали) для дитячого садочка, або розширити територію дитсадка для
майданчика
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1

162

Пустир на території
підстанції
Рибний цех або коптильня

Тут стояв покинутий будинок, який
розвалився. Зараз сюди скидають сміття,
попри те, що поруч знаходиться дитячий
садочок
Порожня земля

2

Вул. Свердлова
(Райдужна)

Дискусійна

163

Ринок

5

Вул. Риночна

Дискус

Будівля із цехами, яка була передбачена
для копчення риби та м’яса. Цю
продукцію постачали на всю округу.
Буди робочі місця
Подумати про концепцію нового
альтернативного ринку. У такий спосіб
засобами меншої орендної плати люди,
які живуть в селах, почнуть більш охоче
продавати продукти.
Високі ціни. Собаки поміж торгівельних
рядів. Монополія господаря ринка.
Графік роботи не влаштовує – варто хоча
б до 14:00. Влітку нема чим дихати,
відсутня вентиляція

164

Салон краси

1

Вул. Центральна

Негатив

Непорядок на території. Раніше ставрида та окорок були найсмачнішою
продукцією, яка вироблялася. Можна поговорити з господарем, якщо не
вистачає ресурсів, можливо, поросити фінансову допомогу.
Скористатися програмою «Український донецький куркуль»
Всі виплати податків будуть йти у міський бюджет, поповнюючи казну
міста. Це також дасть нові робочі місця.
Раніше на ринок вільно приїздили фури з картоплею, овочами, але їх
вижили. Оскільки влітку на ринку дуже спекотно, то варто зробити
вентиляцію.
Поновити режим роботи ринку. Створення альтернативного ринку, який
би працював у вечірні часи.
Зробити графік роботи до 14:00, оскільки не всі встигають зробити
покупки.
Потреба у колгоспному ринку, молоко, мед, картопля/альтернативний
міський ринок, оскільки важко працювати, виселяють,
пересувають/альтернативний ринок, годі годувати цю «С.»/мені не
подобається ринок, тому що біля нього багато сміття
Хочеться більше турботи та уваги до клієнтів
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Салон краси «Каприз»

1

Вул. Шевченка

Позитив

166
167

Салон краси «Мірель»
Самогонна точка по вул.
Тургенєва, дім на розі
Алеї Сидорова

1
1

Вул. Центральна

Позитив

Дискус

Працівники салону часто стоять на
вулиці та палять, а потім повертаються
до клієнтів, яким неприємно відчувати
запах сигаретного диму від перукаря.
Через те перестав користуватися
послугами салону
Хороше обслуговування, культурний
персонал, гарний підхід до клієнта
Затишно, гарне обслуговування

Можна встановити дитячий майданчик, розбити парк та озеленити його

Працівниці готові слухати клієнта, одного разу трошки розповідав про
церкву, Бога та своє життя
Хороша робота майстра
Вирішити проблему

50
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Сараї для зберігання
вугілля в кварталах

2

Все місто

Негатив

Вже не раз горіли сараї. Якщо не можуть
спиляти тополя, які розносять пух, то
хоча би зробити продумані вугільники

Доречно зробити трансформацію вугільників. Вони не тільки займають
всю площу дворів, ще й часто трапляються пожежі. Можна, щоб ОСББ
спільно з виконкомом виділили кошти на SMART-вугільники. Якщо у
нас в місті в подальшому не планується позбавлення від печей та перехід
на альтернативне опалення, то хоча би подумати про старючі дряхлі
вугільники. З чого-то треба починати.
Перехід на електроопалення, що призведе до покращення екологічного
та естетичного вигляду міста. Не буде необхідності для утримання
побутового палива (вугілля)
Прибрати смердючий туалет, частіше прибирати. Можна додати
урбаністичні об’єкти, щоб зробити сквер більш унікальним
Відремонтувати двері Палацу культури зі сторони муралу
У сквері проводяться дуже гарні фестивалі. Лавочки з’явилися/потреба в
літньому танцювальному майданчику/позитивні емоції/цікаві
лавки/дискотека в п’ятницю за «50», у вихідні – для молоді/кіно-сеанси
на відкритому просторі або в Палаці культури/задоволена, балдію/парк
кованих фігур та мурал супер/неординарне місце/додати лавок, спіляти
гілки на проході/покласти асфальт на танцполе/затишний
якийсь/класний, супер/подобається дуже мурал
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Сквер за Палацом
культури

6

Вул. Центральна

Позитив

Затишний молодіжний сквер, в якому
приємно проводити час і можна зробити
гране селфі з муралом або з кованими
фігурами. Завдяки сцені влітку можна
дивитися кіно або організовувати заходи.
Оригінальне та благородне місце.
Було невиразне місце, а стало світло та
душевно для відпочинку.
Останнім часом сквер став улюбленим
місцем дозвілля мешканців. Виглядає
привабливо завдяки муралу та кованим
фігурам
Відчуття смітника, не оформлений
належним чином. Мурал на стіні, що
руйнується, брудний туалет та розвалені
сходи
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Сквер ім. Т.Г. Шевченка
та дитячий майданчик

9

Вул. Центральна

Позитив

Дуже гарний дитячий майданчик, красиві
доріжки, лавки, освітлення, фонтан.
Гарне затишне місце з квітами, лавками,
урнами. Красиве оформлення та
планування
Після реконструкції сквер отримав новий
вигляд, укладена нова плитка,
встановлені нові лавки, проте плитка
покладена неякісно, з дефектами.
Плитка неякісно покладена, а опори для
ліхтарів криво встановлені

Люблю гуляти в сквері з друзями.
Берегти фонтан, для економії висаджувати багатолітні квіти.
Владнати всі дефекти.
Красивий/виглядає гарно, зручно, подобаються квіти/супер/лавки, арка з
петуніями/реконструкція парку подобається.
Вважаю, що під час прийомки об’єкту повинна бути присутня народна
комісія із мешканців, а не лише керівництво та депутати. Народ має
цікавитися, куди витрачаються його гроші.
Влітку гарне місце для відпочинку
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Смітник

4

Вул. Мічуріна

Дискус

Сміття вивозять вчасно, контейнери не
бувають переповнені. Там є освітлення,
можна винести сміття вночі
Місце зборів алкоголіків та бомжів
Негарне необлаштоване місце збору
п’яниць та маргіналів

Варто проводити роздільний збір сміття, а також встановити спеціальні
контейнери для листя. Вжити заходів щодо розгону безхатченків.
Навести лад, зробити це місце більш зручним
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Спортивний майданчик

1

Вул. Гагаріна

Дискус

Гарний спортмайданчик з антивандальними тренажерами, але немає
освітлення

Зробити освітлення, щоб люди могли займатися спортом увечері
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173

Спортивний майданчик

6

Вул. Тургенєва – вул.
Мічуріна

Позитив

Гарне місце для проведення дозвілля
молоді, багато спортивного обладнання,
зелене покриття, доступне розташування.
Нове футбольне поле.
Гарне родинне місце: чоловік грає у
футбол, діти на гойдалках, я на
тренажерах.
Сучасний спортивний майданчик для
різновікової молоді

Створити побільше би таких місць.
Комфорт у дворі, благоустрій/зручно дуже, зручно підійти дітям та
дорослим, дітей багато, можна у футбол гратися з ранку до вечора, для
різної вікової категорії.
Розширити спортмайданчик, додати баскетбольне поле.
Побільше би таких майданчиків у місті.
Майданчик врятував дитину від алергії, оскільки раніше хлопець грав в
амброзії, пилюці, а тепер грає на цивілізованому спортмайданчику
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Спортмайданчик

1

Вул. Молодіжна, 9

Дискус

175
176

Станція «Гродівка»
Стара аптека біля
магазину «Вікторія»

1
2

Вул. Залізнична
Вул. Паркова

Позитив
Дискусійна

Прибрати грязь, облаштувати футбольне поле, встановити баскетбольні
стовпи
Зробити цілодобовий продаж квитків
Відкрити дитяче десертне кафе, де можна буде проводити дитячі та
юнацькі свята, торгувати морозивом, тістечками, солодощами,
коктейлями, як раніше в кафе «Витаминные напитки». Створити місце,
де можна скуштувати безалкогольні напої.
Було би добре відкрити там кафетерій без спиртного для дітей та молоді

177

Старий парк

9

Вул. Паркова

Дискус

Гарне місце для стадіону, там збирається
багато дітей, але змушені грати в пилюці
Можна покупати квитки
На території старого парку нема місця,
де можна влітку скуштувати морозиво з
дитиною.
Покинуте приміщення біля дитячого
майданчика та парка, яке не несе в собі
нічого
У місті немає такого об’єкту, де
проходять демонстрація фільмів, зустрічі
з цікавими особистостями, жива музика,
танцювальне поле.
В парку росте бур’ян та дерева, територія
не використовується, люди ходять
смажити шашлики, смітять, а комунальні
служби прибирають. Більш раціонально
використовувати величезний простір.
Нема місця, де посидіти, випити каву та
з’їсти морозиво
Зелена зона. Комфортне, гарне місце для
прогулянок

178
179

СТО
Стоматологія в поліклініці

1
1

Дискус
Негатив

Нормальний ремонт автомобілів
Відсутність дитячого стоматолога

Збільшити асортимент послуг
Відвідування дітьми дорослого стоматолога залишає важкі спогади на
все життя

180

Стоянка «Равшан»

1

Вул. Водоп’янова
Вул. 10 років
Незалежності
України
Вул. Паркова

Негатив

Велика територія, яка жахливо виглядає
та не використовується

Грала музика в роки війни, що було недопустимо

181

Танцювальний клуб
«Астра»
Танцювальний майданчик
біля клубу «Угольок»

1
1

Вул. Тюленина

Дискусійна

183

Терикон шахти №2
«Новогродівська»

1

Поза містом

Негатив

184

Територіальний центр

1

182

Можна задіяти територію в старому парку для створення культурного
осередку для містян – літнього кінотеатру.
Відкрити канатне містечко, викопати декоративний ставок, створити
зону відпочинку, літній кінотеатр для мешканців.
Поставити гойдалки-човники, фонтани, водоспади, природний камінь,
дерева, декоративні фігури, створити місце для додаткового відпочинку
з дітьми, як у парку Щербакова.
Хотілося би, щоб на такій території люди різних поколінь змогли знайти
для себе заняття. Зробити бігові доріжки, облаштувати парк для
використання різними віковими категоріями, залучити молодь туди,
зробити зону для волейболу, тенісний корт, встановити лавки вздовж
доріжок. Збільшити кількість ліхтарів

Перенести до Палацу культури, взимку важко добиратися
В селищі не вистачає місць для дозвілля
та відпочинку дітей та молоді, в тому
числі музичної школи
У 2015 р. були виділені великі кошти на
рекультивацію терикона, але роботи
призвели до того, що терикон вивалився
на дорогу. Тепер це небезпечне місце

Відкрити дитячий гурток музичних інструментів та організувати
танцювальний майданчик
Розчистити та відремонтувати дорогу. Зробити нормальне сполучення
між Новогродівкою та Селидовим. Почату роботи щодо засипки породи
назад в шахту. Провести екологічну експертизу, а потім можна відкрити
на териконі чи поруч якесь тематичне кафе або арт-об’єкт
Пандус, спортзал для інвалідів – супер
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185

Тротуар

1

Вул. Центральна, 23,
27

Негатив

Жахливий стан тротуару, а на деяких
ділянках взагалі відсутній

186

Тротуар

1

Вул. Донецька

Негатив

187

Тротуар в сторону ринка

1

Вул. Молодіжна

Негатив

188

Тротуар від УПСЗН до
моста

2

Вул. Центральна

Негатив

Люди ходять по проїжджій частині,
особливо на ринок
Відсутність тротуару по правій стороні, а
по лівій - страхіття
Неможливо пройти, особливо, коли дощ
чи після танення снігу, хоча й
центральна частина міста, по суті, його
обличчя.
Практично немає тротуару. Люди
змушені ходити по проїжджій частині

189

Укрпошта

1

190
191

Укрпошта
Універмаг

1
3

192

Урни та чистота на
вулицях.
Тротуари.
Сміття.
Двори

1

193

Фонтан

2

194

Футбольне поле

1

Вул. Водоп’янова

Негатив

195
196
197

Футбольне поле
Центр зайнятості
Центр первинної медикосанітарної допомоги

1
1
6

Вул. Мічуріна, 42
Вул. Молодіжна
Вул. 10 років
незалежності
України

Негатив
Негатив
Дискус

Позитив
Вул. Степна
Вул. Шевченка

Негативна
Негатив

Дискусійна

Знаходиться в незручному для
мешканців місці
Проблема, що нема аптеки в селищі
Багато вільного місця, що не
використовується.
Напівпорожня будівля в центрі міста,
небезпечні сходи.
Дуже холодно в приміщенні

Непрацюючий фонтан у центрі міста,
який має старомодний вигляд та
непрактичний колір. Невдале
архітектурне рішення
Закинута територія
Нема газону, сіток на воротах
Бездіяльність центру
Гарний зовнішній вигляд, клумби тощо.
Брак фахівців, гінеколог приїжджає з
іншого міста, поводження з пацієнтами
незадовільне. Довго змушені стояти в
черзі. Селидове пацієнтів із
Новогродівки не приймає, фахівців нема,
черга по пару годин.
Відремонтоване приміщення, створені
умови для праці, є доступ до інтернету

Через відсутність тротуарів в цих місцях пройти особливо в дощ
неможливо. Треба вступати на газон або йти узбіччям дороги, що
створює масу незручностей
Зробити тротуар
Колись жінка впала та зламала ногу
Одна дівчина біля УПСЗН впала під час дощу у «ливньовку». Треба
підняти тротуар та замостити його бруківкою.
Відновити тротуар, оскільки це обличчя міста, тут багато людей
пересуваються

Повернути колишнє розташування
На місці чи поруч з поштою треба відкрити аптечний кіоск
Заповнити це місце різними об’єктами.
Відкрити в ньому торгівельно-розважальний центр.
Зробити ремонт, відновити приміщення, відкрити нові магазини
Мало урн, нема куди викинути сміття на алеях/наявність елементарних
речей/невихованість мешканців міста, нема поваги до праці двірників,
самі жителі як свині/контейнера для сортування сміття/не вистачає
урн/нема тротуарів/сміття після свят, дружинники потрібні та покарання
за те, що смітять, відпрацьовувати дітям або їхнім батькам, нема
культури, соромно за народ, шелуха з насіння – просто кара
якась/флаери проти сміття розклеювати/додаткові урни на
свята/завершити тротуар від Театральної до Паркової/тротуар на
Мічуріна проблема/проблема шлаку у дворах, прибрати/сміття
вивозиться
Хоча би поміняти колір. Місто преобразилося

Відбудувати поле для розвитку підростаючого покоління та занять
спортом. Побудувати спортмайданчик
Покласти газон, встановити нові ворота та огородження
Набрати нову команду та почати працювати
Оновити медперсонал та обладнання.
Питання, хто захоче в Новогродівку їхати. Залучати інтернів. Кадрова
робота. Залучати нових спеціалістів, в інших містах з новогродівських
хворих вимагають хабар. Працюю в цій будівлі
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198

Центральна зупинка

1

Негатив

199

Центральна площа

1

Негатив

200
201
202

Церква «Преображение»
Церква св. Варвари
Шахта «Котляревська»

1
1
1

Вул. Карбишева
Поза містом

Дискус
Позитив

203

Шахта №1-3
«Новогродівська»

3

Вул. Степова

Дискус

204

Шахта №2
«Новогродівська»

1

Поза містом

205

Школа №10

5

206

Школа №7

207

Брудна зупинка, бродячі собаки, багато
сміття, неприємний запах
Нема лавок, під час концерту незручно –
нема де присісти

Відновити зупинку
Раніше були лавки, встановити їх по колу – буде красота
Найкраще місце – це дім Божий

Наше основне місце роботи, але нема зараз
матеріалів, незадовільне постачання
Існує спортивний комплекс на шахті, який
не використовується.
Працюють люди, на території шахти є
спортивна зала та недорога їдальня

Відбудувати шахту, будуть у шахти ресурси – будуть у міста ресурси.
Шахта – це наше все
Нема набору, лише за 6000 грн. можна влаштуватися.
Відновити басейн для оздоровлення та проведення дозвілля

Дискус

Затоплена шахта, на території якої
розміщені військові

Вул. О. Кошового

Дискус

Нема огородження, не вистачає
спортивного сучасного комплексу.
Велика територія школи.
Навчальний заклад

Були чутки про те, що розкопали терикон, а він розповзся, що там людей
закопували. Побажання відкрити канатний парк, коли військові
покинуть територію, то можна здавати цеха в оренду (наповнення
бюджету), відкачати воду, створити арт-об’єкт, музей на шахтарську
тематику
Прибрати на майданчику гуму та покласти плитку. Знести старий
комплекс, встановити огородження, посадити зелену зону. Зробити
ремонт школи. Добудувати спортивний майданчик

6

Вул. Паркова

Дискус

Подобається педагогічний колектив. Школа
добре розташована. На даному етапі в ній
відбувається ремонт.
Покинута територія. Тривалий час йде
будівництво, будівля псується, сумніви
щодо завершення ремонту. Діти змушені
ходити в другу зміну. Дитячий навчальний
заклад

Школі потрібно повернути стадіон.
Завершити ремонт, але зробити його якісно. Добудувати спортивний
майданчик. Порушується знак «Пішохідна зона», встановити
турнікет/швидше її зробити/подобається ремонт

Школа №8

2

Вул. Тюленина

Дискус

Маленька будівля, стара побудова, потрібна
реконструкція, невигідне місце
розташування.
На території є спортмайданчик, діти
отримують знання

Поліпшити освіту, зробити реконструкцію.
Провести ремонт класів

208

Школа №9

4

Вул. Шкільна

Дискус

Низька якість харчування в їдальні.
Добре, що в школі розмістився гурток
спортивного танцю, але далеко ходити,
темно та військові напроти будівлі школи.
Навчальний заклад

209

Ярмарки

1

Вул. Центральна

Позитивна

Раз в 1-2 місця влаштовуються ярмарки, де
будуть продаватися не тільки кущі, дерева
та семена, а все що забажають продавці:
їжа, старовинні речі, інструменти тощо

Зробити поточний ремонт в їдальні, посилити контроль якості продукції
та харчування. Хотілося би бачити цей гурток в центрі міста – в Палаці
культури чи ще десь. Вчяться діти, але поруч покинута будівля, яка псує
естетичний вигляд вулиці. Плюс наявність військових.
Гарні професіонали-педагоги, затишок, троє дітей ходять і всім раджу
Додає позитивна в життя городян. Дасть можливість заробітку різних
верств населення
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Додаток 8
Реалізація проекту «Картування громади» у м. Новогродівка

Презентація проекту «Картування громади» перед
громадськістю міста. Липень 2017 р.

Інтерактивний захід з картування під час
Україно-німецького фестивалю вуличної культури. Вересень 2017 р.
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Інтерактивний майстер-клас зі старшокласниками.
Січень 2018 р.

Засідання робочої групи з картування громади.
Лютий 2018 р.
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Фокус-група з внутрішньо-переміщеними особами.
Січень 2018 р.

Фокус-група з працівниками шахти №1/3 «Новогродівська». Січень 2018 р.
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