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Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
92 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

«Постав оцінку міській владі за 5 років її роботи!» 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   
  

 малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

м.Чернігів 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м.Чернігів 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

У 2020 році завершується каденція Чернігівського міського голови та депутатів міської 

ради. Це означає, що настав час поставити оцінку діяльності міської влади за останні 

5 років. Ми плануємо опитати мешканців міста, громадських активістів, експертів і 

реально оцінити роботу мера, депутатів і комунальних підприємств нашого міста. Сам 

процес опитування зробити максимально публічними, щоб уникнути маніпуляцій у 

громаді стосовно реального стану справ у місті: як щодо критичних питань, так і 

позитиву. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

В ході реалізації проекту пропонуються провести наступні заходи: 

 

1. Провести кількісне соціологічне дослідження шляхом опитування дорослого населення 

м. Чернігова у віці від 18 років і старшого з метою встановлення їхнього ставлення до 

якості роботи міської влади за останні 5 років. Серед основних пріоритетів опитування 

можна виділити наступні: 

- оцінка діяльності міського голови, депутатського сектору, структурних 

підрозділів міської ради, комунальних підприємств міста; 



 

2 

 

2 

- з’ясування основних досягнень і недоліків у роботі міської влади; 

- виявлення побажань громади міста щодо подальшого розвитку міста. 

Дослідження пропонується провести за багаторівневою пропорційною 

стратифікованою вибіркою репрезентативною для дорослого населення м. Чернігова за 

статтю, віком і місцем проживання. Обсяг вибірки – 2 000 респондентів, допустима 

помилка – не більше 2,2 %. Збір первинної інформації планується проводити методом 

персонального інтерв’ю за місцем проживання. 

 

2. Провести 3 фокус-групи з представниками громадського сектору міста. 

 

3. Відібрати і провести опитування 5 експертів, які розуміються на політичних і 

інфраструктурних процесах. 

 

Такий підхід дасть змогу отримати комплексну інформацію про якість діяльності 

міської влади, яка буде включати емоційний компонент широких верств населення, 

індивідуальний досвід громадських організацій і глибинний аналіз експертів. 

 

4. Підготувати аналітичний звіт за результатами проведених досліджень. 

 

5. Провести круглий стіл для презентації і обговорення звіту із залученням 

громадськості і ЗМІ. 

 

6. Поширення результатів дослідження у ЗМІ міста. 

 

Результат оцінки діяльності влади за 5 років дозволить уникнути 

маніпулювання опитуваннями громадської думки, яким ймовірно (судячи з 

практики виборів останніх років) будуть зловживати кандидати на міського голову 

та у депутати міської ради.  

Для досягнення ефекту достовірності і для формування більшої довіри 

громадськості, планується:  

а) утворити експертну раду дослідження: запрошення громадських активістів, які 

зможуть контролювати вивчення оцінки діяльності міської влади на всіх етапах 

(підготовка анкети, опитування, опрацювання результатів); 

б) анкета для опитування заповнюється інтерв’юером он-лайн через Google-форму 

із використанням планшету, що дозволить уникнути маніпуляцій та до 100% 

проконтролювати вибірку; 

в) заповнені анкети, стенограми фокус груп (без ПІБ) та опрацьовані результати 

будуть доступні он-лайн на сайті проекту «Постав міській владі оцінку за 5 років 

діяльності!» протягом 2020-2021 років. 

г) по завершенню реалізації проекту, придбані планшети будуть передані кафедрі 

екологічної психології та соціології Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка для підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців зі 

спеціальності 054 Соціологія. 

У підсумку, громада міста матиме об’єктивні та прозорі дані щодо оцінки 

жителями міста діяльності міської влади за 5 років. Таким чином, це дозволить не 

допустити спекуляцій щодо критики чи позитиву у діяльності міської ради. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(В ході реалізації проекту населення м. Чернігова отримає можливість висловити свою 

точку зору і оцінити діяльність міської влади за останні 5 років. 
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Результати проекту будуть озвучені під час проведення круглого столу і поширені 

у друкованому вигляді, а також через міські ЗМІ і пабліки у соціальних мережах. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари  

В результаті реформи з децентралізації, що реалізується в Україні в останні роки, 

бюджет м. Чернігова збільшився у рази, що, в свою чергу, надало широкі можливості для 

реалізації міських програм.  

На сьогоднішній день ми спостерігаємо бурхливий розвиток міста, проте 

впровадження великих інфраструктурних проектів завдає незручностей або просто не 

сприймається частиною мешканців міста. Через це фактично відбулося розділення міської 

громади на кілька великих прошарків: ті хто підтримують зміни і розвиток міста, критики 

і незадоволені і просто байдужі.  

Крім того, перед початком таких перетворень у місті ми переважно чуємо точку 

зору міської влади і окремих активістів, натомість думка широкого загалу залишається 

невідомою і найчастіше відображається у вигляді коментарів у міських пабліках у 

соціальних мережах, що аж ніяк не може репрезентувати думку населення міста.  

Тому, ми пропонуємо провести комплексне соціологічне дослідження з метою 

вивчення громадської думки мешканців міста щодо якості роботи міської влади за останні 

5 років, доповнити отриману інформацію індивідуальним досвідом представників 

громадських організацій і змістовними аргументами експертів. 

Такий підхід дозволить отримати об’єктивну інформацію про результати 

перетворень, що відбулися у місті, успіхи і невдачі влади, а також про пріоритетні 

напрямки, які можуть бути покладені в основу перспективних планів розвитку 

м. Чернігова на наступні роки. 

Окрім того, повна прозорість на всіх етапах опитування дозволить громаді міста 

мати об’єктивні дані щодо громадської думки, не спотворені політичною доцільністю чи 

бажанням окремих осіб. 

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

№ 

з/п 
Стаття витрат Сума (грн.) 

1. 
Розробка програми соціологічного 

дослідження 
5 000 

2. Оплата роботи інтерв’юерів 2 000 бланків х 40 грн. = 80 000 грн 

3. Введення інформації до бази даних 2 000 бланків х 0,5 грн. = 1 000 грн 

4. Обробка результатів, побудова діаграмм 5 000 грн 

5. Планшети для інтерв’юерів 4 х 15000 грн = 60 000 грн 

6. 
Розробка дизайну фокус-групи, 

контрольної анкети і гайду 
2 000 грн 

7. 

Рекрутинг, оренда приміщення, чай/кава, 

заохочувальні виплати (100 – 200 грн./6 – 

8 учасників, в залежності від статусу 

учасника) 

3 фокус групи х 5 000 грн.= 

15 000 грн 

8. 
Оплата роботи модератора 3 фокус групи х 1 000 грн. = 

3 000 грн 

9. 
Підготовка стенограми, обробка 

результатів 

3 фокус групи х 1 000 грн. = 

3 000 грн 

10. 
Розробка контрольної анкети і гайду 

глибинного інтерв’ю 
2 000 грн 

11. Рекрутинг, оренда приміщення. 5 інтерв'ю х 1 500 грн. = 7 500 грн 
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12. Оплата роботи інтерв’юера 5 інтерв'ю х 1 000 грн. = 5 000 грн 

13. 
Підготовка стенограми, обробка 

результатів 

5 інтерв'ю х 500 грн. = 2 500 грн. 

14. 
Написання фінального звіту: дизайн, 

мультимедіа (презентація), друк (300 екз.) 
25 000 грн. 

15. Проведення круглого столу (оренда, кава) 3000 грн 

16. 
Тематичні ролики на ТБ/радіо про 

результати опитування  
20 000 грн 

 Разом 239 000 грн 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані автора проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для 

авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 

інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

Гапоненко Дмитро Іванович 

e-mail: gaponenkodmitriy83@gmail.com 

тел. +38 (063) 3081844 

висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених 

вище цілей 

 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 
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