Опитувальний лист для мешканців громади
Шановний мешканцю нашої громади!
Ця анкета має на меті допомогти нам більше дізнатися про проблеми, які існують в
Вашому населеному пункті особисто для Вас та інших жителів, щоб вирішити їх та
налагодити співпрацю з Вами. Тому просимо Вас бути максимально відвертими і
дякуємо за час, який Ви витратили на заповнення нашої анкети. Ваші відповіді будуть
використані при підготовці Стратегії розвитку нашої об’єднаної громади, для
визначення основних напрямків діяльності задля покрашення життя в нашій громаді.

Назва населеного пункту село/селище ___________________________
1. Які проблеми у Вашому селі/селищі ви бачите (розмістити по важливості вирішення):
1)____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
2. Чи забезпечені Ви необхідною питною водою? ______________ (так / ні)
- Вкажіть звідки Ви споживаєте воду _______________(водогін, криниця, свердловина, ін.)
- Чи потребує об’єкт водопостачання ремонту (чистки), якого саме, адреса де знаходиться:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Чи маєте ви можливість та потребу продати надлишки вирощеної на своїй земельній
ділянці сільськогосподарської продукції створеному (на території громади)
сільськогосподарському кооперативу:
Вид продукції

Маєте надлишки продукції і Не
продаєте,
але
можете
продаєте їх (вкажіть кількість виростити (вкажіть кількість
приблизно в кг)
приблизно в кг)

Сливи (сушені)
Сливи свіжі плоди
Яблука (сушина)
Яблука свіжі плоди
Вишні, черешні
Квасоля
Горіхи
Насіння гарбузове
Хрін
Часник
Морква
Столовий буряк
Картопля
Молоко
Огірки
Помідори
Перець
……….
……….

Чи стали би Ви членом такого кооперативу: _________ (так / ні ).
4. Чи підтримуєте Ви ідею встановлення сміттєвих контейнерів в Вашому селі/селищі
для розмежованого збору сміття (пластик, скло, інше) та організованого вивезення його
на переробку, чи утилізацію в спеціально призначені місця: ______________ ( так / ні ).
- Чи будете Ви користуватись такими сміттєвими контейнерами:__________ (так / ні ).
- Чи будете ви по старому звичаю викидати сміття будь-куди: __________ (так / ні ).

5. Будь ласка, дайте відповідь, на скільки ви згодні з наступними твердженнями:
Твердження
1
2
3
4

5

повністю
важко
згоден згоден відповісти

я почуваюсь безпечно, коли
повертаюсь пізно ввечері додому
якщо треба, я можу без проблем
доїхати до райцентру
я можу все необхідне купити у
нашому селі/селищі
в нашому селі/селищі постійно
щось проводять цікаве, культурне
життя вирує
хочу, щоб мої діти (онуки)
залишились жити в нашому
селі/селищі

не
згоден

повністю
не згоден

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

6. Чи подобається Вам робота даних установ в Вашому селі/селищі/ громаді:
Назва установи
Дитсадок
Школа
Клуб, будинок культури
Бібліотека
ФАП, амбулаторія
Лікарня
Соціальне обслуговування
одиноких на дому
Комунальне підприємство
«Злагода»
Селищна рада
- зокрема старостат

так /ні

Що потрібно покращити в роботі

7. Що б ви хотіли щоб відкрили, побудували, встановили, відновили в Вашому
селі/селищі
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Чи бажаєте Ви брати участь в житті громади ( так / ні ):
- Бути присутнім: на сесіях, виконкомах селищної ради______ ; на зборах села_________ ;
- Брати участь в проектах по поліпшенні стану школи, дитсадка, доріг тощо _________;
- Бути членом громадської організації ________ ;
- Інше (вкажіть) ______________________________________________________________
9. Які пропозиції для роботи селищної ради, старости Ви маєте (по бажанню):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дякуємо за заповнену анкету!

