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ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  
ВИБІРКОВОГО ОПИТУВАННЯ ОМС  
ЩОДО ПОТРЕБ/МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАД  
ТА ЩОДО ПОБРАТИМСТВА МІЖ ГРОМАДАМИ  

ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ  

Опитування здійснено в рамках ініціативи Всеукраїнської асоціації громад "Згуртовані громади", 
що підтримується Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО. 

Ініціатива спрямована на підтримку життєдіяльності громад та сприяння економічній активності 
в громадах під час війни. Метою ініціативи є згуртування громад через побратимство, 
партнерство, взаємодопомогу - заради Перемоги у війні та післявоєнної відбудови України. 

ОПИС ОПИТУВАННЯ 

ІДЕЯ ОПИТУВАННЯ 

Ідея опитування виникла у ході обговорення задачі комунікації з ОМС щодо того, які у них є 
потреби та/чи можливості щодо взаємодопомоги та партнерства. 

Ідея полягала у тому, що через опитування можна швидше отримати інформацію від більш 
широкого кола ОМС, при тому в більш структурованому вигляді - таку, яка піддається аналізу та 
узагальненню. 

МЕТА ОПИТУВАННЯ 

Метою опитування є виявлення потреб та/чи можливостей громад щодо взаємодопомоги - 
продуктами, речами першої потреби, послугами, фаховими порадами тощо. 

Результати опитування будуть використані для налагодження та підвищення ефективності 
адресних взаємозв'язків між громадами задля підтримки життєдіяльності громад у складних 
умовах воєнного часу, сприяння партнерству, побратимству українських громад між собою та з 
громадами інших країн, пошуку додаткових ресурсів для надання необхідної допомоги 
громадам. 

КОЛО РЕСПОНДЕНТІВ 

Для першої хвилі опитування нами було обрано 73 ОМС (див. додаток 1), з яких: 

● 31 - тих, які потенційно мають можливості допомагати (це ОМС громад із західних 
областей України) 

● 42 - тих, яким першочергово потрібна допомога (це ОМС громад, які зараз знаходяться 
чи раніше знаходилися у зоні бойових дій та/чи наближені до неї, або в окупації, та які 
представляють 9 регіонів, у яких відбувалися чи тривають бойові дії та/або окупація) 

При цьому обиралися громади, з якими у дирекції ВАГ налагоджена більш-менш стійка 
комунікація, щоб мати можливість супроводити надсилання анкети персональним телефонним 
контактом з головою громади. 



2 

Передбачалося, що після узагальнення результатів опитування (з урахуванням телефонних 
контактів) та, можливо, деякого коригування підходів і змісту анкети, може бути ухвалено 
рішення щодо опитування всіх ОМС. 

ФОРМАТ ОПИТУВАННЯ  

Опитування здійснено з використанням сервісу ґуґл-форм.  

Запитання анкети було розроблено командою проекту спеціально для цього опитування на 
основі досвіду попередніх комунікацій з ОМС (посилання на онлайн-анкету: 
https://forms.gle/yqUYSskiH6j6JxFA9). 

Анкета містить 15 змістовних запитань щодо потреб/можливостей та ключових показників стану 
громади, а також декілька вступних запитань, призначення яких - ідентифікація ОМС та 
відповідальних осіб. 

Кожне змістовне запитання дозволяє не лише вибрати відповідь із запропонованого переліку, а 
й додати власні варіанти відповіді та коментарі. Останнє запитання є повністю відкритим - воно 
призначене для надання додаткової інформації, яка не вписується у жодне з інших запитань 
анкети.  

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ  

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ АНКЕТ  

За період опитування з 19 по 23 травня отримано 55 заповнених анкет. З них 24 (55% із 42 
надісланих) - від громад, які потерпіли та/чи продовжують потерпати від війни (див. список 2 у 
додатку 1), а 31 (100% із 31 надісланих) - від громад, які потенційно можуть надавати допомогу 
(див. список 1 у додатку 1).  

Зрозуміло, що обставини, у яких діють зараз різні ОМС, кардинально відрізняються - саме цим 
пояснюється значно менший відсоток анкет, отриманих від громад, які у війні чи близько до 
війни. Та все ж навіть з окупованих ОМС отримано 4 анкети (із 8 ОМС, на які було надіслано 
анкету). 

Однак кількість та відсоток отриманих анкет є, на наш погляд, цілком достатніми для здійснення 
попереднього аналізу та узагальнення результатів. 

Середня чисельність населення анкетованих громад - 12 865. Найменша опитана громада 
налічує 4000 жителів, а найбільша - 50000. 

Середня кількість населених пунктів у анкетованих громадах - 19. 

По регіонах отримані анкети розподіляються таким чином  
(у дужках - кількість ОМС, на які було надіслано анкети): 

1 - Вінницька (1) 

2 - Дніпропетровська (2) 

3 - Донецька (5) 

9 - Закарпатська (9) 
1 - Запорізька (4) 

4 - Івано-Франківська (4) 

2 - Київська (4) 

0 - Луганська (1) 
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5 - Львівська (5) 

2 - Миколаївська (4) 

2 - Рівненська (2) 

3 - Сумська (5) 
3 - Тернопільська (3) 

3 - Харківська (5) 

3 - Херсонська (5) 

4 - Хмельницька (4) 
3 - Чернівецька (3) 

5 - Чернігівська (7) 

 

По типах громад: 

• 4 міських рад  
• 25 сільських рад 
• 26 селищних рад 

 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДІ  

Загалом громади позитивно відреагували на опитування. Багато голів громад під час 
телефонних бесід висловлювали вдячність за увагу до питань підтримки громад.  

Відтак, відповіді на запитання - доволі повні. Навіть на необов’язкові запитання (10-11) 
отримано майже 100 % відповідей. 22 ОМС (40%) надали відповідь також і на відкрите 15-те 
питання.  

ВІДПОВІДІ НА ОКРЕМІ ЗАПИТАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА 

У 27 ОМС, тобто майже у 50% випадків, відповідальність за участь громади у ініціативі голова 
залишив персонально за собою. У решті 28 ОМС відповідальною особою є: 

• секретар ради - 3 
• керуючий справами - 7 
• заступник голови - 10 
• інші працівники ОМС - 8 
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У відповідальних осіб є такі месенджери: 

• Viber 89% 
• Telegram 87% 
• WhatsApp 78% 
• Signal 33% 

Як бачимо, Telegram за своєю поширеністю вже практично зрівнявся з Viber. 

 

 

ОСОБА, ЩО ЗАПОВНИЛА АНКЕТУ 

У 29 випадках анкета заповнена відповідальною особою (у т.ч. 8 - головами громад). У 7 
анкетах не вказано особу, що її заповнила - вочевидь, ці анкети також виконані відповідальною 
особою. Ще 19 анкет заповнювали працівники за дорученням. 

У осіб, що заповнили анкету, є такі месенджери: 

• Telegram  85% 
• Viber  85% 
• WhatsApp  75% 
• Signal  38% 
• Жодного немає 2% 

 

ЗАПИТАННЯ 1. ЯКИМ Є СТАТУС ВАШОЇ ГРОМАДИ НА ЦЕЙ ЧАС?  

Серед громад, анкети з яких отримано: 

• Громада в тилу (31) 
• Воєнні (бойові) дії / Рекомендована евакуація (7) 
• На території громади були бойові дії / Громада була в окупації (10) 
• Тимчасова окупація (4) 
• Громада наближена до зони бойових дій (3) 

ЗАПИТАННЯ 2. ЧИ ВЖЕ ОТРИМУЄ/ОТРИМУВАЛА ВАША ГРОМАДА ДОПОМОГУ ВІД 
ІНШИХ ГРОМАД ТА/АБО З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ? 
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Підтвердили отримання допомоги 45 ОМС (82 % від опитаних) 

Основні джерела, які згадуються найчастіше: 

1. через благодійний фонд (24) 
2. від міжнародних/зарубіжних організацій/програм (24) 
3. через ОВА (20) 
4. напряму від зарубіжної громади (14) 
5. через інші асоціації ОМС (4) 
6. напряму від іншої української громади у відповідь на наш публічний запит (4) 
7. напряму від іншої української громади-побратима (3) 
8. від волонтерів (2) 

Із 24 громад, які потребують допомоги, вже отримували допомогу 18 (75%).  

Найчастіше згадуються такі джерела: 

• 8 (33%) - від іншої української громади,  
• 4 (17%) -  з-за кордону, 
• 8 (33%) - через ОВА, 
• 10 (42%) - через благодійний фонд, 

Жодна з цих громад не отримувала допомогу через іншу асоціацію ОМС.  

Із цих громад 5 (21%) не отримували допомогу взагалі (одна з них очікує допомогу від GIZ UA 
"Невідкладна допомога"). 

Такі відповіді свідчать про те, що: 

• поступово налагоджується співдружність між українськими громадами, 
• громади, які потерпіли та/чи продовжують потерпати від війни, мають менше зв’язків 

з закордонними донорами, ніж громади, що знаходяться в тилу, 
• державні структури, в першу чергу ОВА досить суттєво впливають на забезпечення 

життєдіяльності громад 
• для опитуваних громад ВАГ є на цей момент єдиною асоціацію, через яку вони 

можуть отримати підтримку.  

Із 31 громади, яка потенційно може надати допомогу, 27 (87%) водночас вже і отримували 
допомогу з таких джерел:   

• 24 (77,4%) з-за кордону, в тому числі для 5 громад в отриманні допомоги 
сприяли/надали заробітчани - жителі відповідних громад,    

• 18 (58%) напряму від своїх донорів, 
• 1 громада від української громади-побратима, 
• 4 громади через ОВА. 

Аналіз відповідей свідчить про те, що  більшість територіальних громад, розміщених в тилу, у 
період війни не розраховували на державну підтримку, а активно шукали потенційних донорів 
для підтримки життєдіяльності та економічної активності, у т.ч. за кордоном, і у більшості 
випадків їх знаходили. 

ЗАПИТАННЯ 3. ЯКЩО ВАША ГРОМАДА ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ, ТО ЯКОЇ САМЕ 
ПЕРШОЧЕРГОВО?  

Найбільш затребуваними серед 24 громад, що потерпіли чи потерпають від війни, є такі види 
допомоги (по найвищому середньому значенню пріоритету - у відповідях було запропоновано 
визначити пріоритет від 0 до 5): 
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➢ 3,2 Будівельні матеріали для відновлення зруйнованої інфраструктури 
➢ 2,9 Продукти харчування 
➢ 2,9 Консультативна/Методологічна підтримка діяльності ОМС 
➢ 2,8 Консультативна підтримка фермерства 
➢ 2,3 Знаряддя праці 
➢ 2,2 Одяг, взуття, засоби гігієни 
➢ 2,2 Будівельна техніка та будівельні роботи (для розбирання завалів тощо) 
➢ 2,1 Насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин для аграріїв  
➢ 2,1 Консультативна підтримка розвитку підприємництва у громаді 
➢ 1,6 Поповнення дефіциту кадрів 

Відсутність потреби (пріоритет “0”) зазначено у такій кількості анкет: 

➢ 11 Поповнення дефіциту кадрів 
➢ 9 Будівельна техніка та будівельні роботи (для розбирання завалів тощо) 
➢ 8 Знаряддя праці 
➢ 7 Насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин для аграраїв 
➢ 6 Продукти харчування 
➢ 6 Одяг, взуття, засоби гігієни 
➢ 6 Консультативна підтримка розвитку підприємництва у громаді 
➢ 5 Будівельні матеріали для відновлення зруйнованої інфраструктури 
➢ 4 Консультативна підтримка фермерства  
➢ 3 Консультативна/Методологічна підтримка діяльності ОМС 

Результати щодо потреб 31 громад із західних регіонів такі: 

У порядку пріоритетності: 

➢ 3,1 Продукти харчування 
➢ 2,7 Одяг, взуття, засоби гігієни 
➢ 2,4 Консультативна підтримка розвитку підприємництва у громаді 
➢ 2,2 Медикаменти 
➢ 2,0 Консультативна підтримка фермерства  
➢ 2,0 Насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин для аграріїв  
➢ 2,0 Знаряддя праці 
➢ 2,0 Консультативна/Методологічна підтримка діяльності ОМС 
➢ 0,7 Будівельна техніка та будівельні роботи (для розбирання завалів тощо) 
➢ 0,7 Поповнення дефіциту кадрів 
➢ 0,3 Будівельні матеріали для відновлення зруйнованої інфраструктури 

Відсутність потреби (пріоритет “0”): 

➢ 27 Будівельні матеріали для відновлення зруйнованої інфраструктури 
➢ 23 Будівельна техніка та будівельні роботи (для розбирання завалів тощо) 
➢ 19 Поповнення дефіциту кадрів 
➢ 11 Знаряддя праці 
➢ 11 Насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин для аграріїв 
➢ 9 Консультативна підтримка фермерства  
➢ 8 Консультативна/Методологічна підтримка діяльності ОМС 
➢ 7 Медикаменти 
➢ 6 Консультативна підтримка розвитку підприємництва у громаді 
➢ 4 Продукти харчування 
➢ 4 Одяг, взуття, засоби гігієни 
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Відповіді громад на це запитання свідчать про те, що практично усі громади потребують 
допомоги, але різної - в залежності від умов, у яких працює громада.  

Для громад, які потерпіли та/чи продовжують потерпати від війни:  

● потреба в будівельних матеріалах для відновлення інфраструктури, а також в 
консультативній/методологічній підтримці діяльності ОМС є навіть більшою, ніж потреба 
в медикаментах, засобах гігієни та продуктах харчування, хоча це теж для громад дуже 
важливо 

● громади також бачать потребу у будівництві модульних будинків для сімей, 
встановленні сонячних батарей, генераторів для отримання енергетичної незалежності 

● важливим є відновлення енергопостачання, дорожнього покриття, автобусного 
сполучення в громадах 

● ОМС згадують про необхідність оновлення техніки, в тому числі комп'ютерної 

● першочерговим питанням є також допомога вразливим групам населення 

● серед важливих питань ОМС бачать також питання обробітку землі. 

Загалом, з відповідей видно, що ці громади вірять у Перемогу та вже планують відновлення 
життєдіяльності та економічної активності на своїх територіях. 

У відповідях громад, які потенційно можуть надавати допомогу, показники потреб дещо нижчі, 
ніж у громад, які потерпіли та/чи продовжують потерпати від війни. Але ці громади мають також 
значні потреби, що пов’язано з великою кількістю ТПО, яких громади намагаюся охопити своєю 
увагою та турботою. Так для покращення умов проживання ТПО, громади, які знаходяться в 
тилу проводили/проводять косметичні ремонти приміщень, тепло- та водо- мереж, 
встановлення душових кабінок, забезпечення ТПО одягом, взуттям, засобами гігієни, 
медикаментами, продуктами харчування. 

Також плани цих громад полягають у нарощуванні економічних потужностей, з метою 
забезпечення потреб фронту, а також створення відповідних умов як для своїх мешканців, так і 
для ТПО. На це вказує показник потреби у консультативній підтримці розвитку підприємництва 
у громаді - цей показник у громад, що знаходяться в тилу, є вищим, ніж у громад, які потерпіли 
та/чи продовжують потерпати від війни. Громади шукають нові ідеї для розвитку 
підприємництва та агробізнесу.   

ЗАПИТАННЯ 4. ЧИ НАДАЄТЕ/НАДАВАЛИ ВИ ДОПОМОГУ ІНШИМ ГРОМАДАМ РАНІШЕ?  

Позитивно відповіли 28 ОМС (51% від опитаних). Найчастіше згадуються такі шляхи/способи 
надання допомоги (відсотки див. на діаграмі): 

1. через ОВА, напряму іншій громаді у відповідь на її публічне прохання 
2. напряму іншій громаді в рамках партнерства/побратимства 
3. через інші асоціації 
4. через благодійний фонд 
5. за координації та співпраці з Всеукраїнською асоціацією громад 
6. напряму іншій громаді за усним зверненням 
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Із 31 громади, які потенційно можуть надавати допомогу, 10 (32,3%) громад не надавали 
допомогу іншим, через відсутність запитів, інші 21 (67,7%)  знаходили ресурси для допомоги 
іншим громадам і, у більшості випадків, ділилися тим, що надійшло із-за кордону.  

Є і такі громади, які налагодили постійну допомогу іншим, в тому числі і готовими для вживання 
продуктами харчування. Так, Великогаївська громада Тернопільської області налагодила ціле 
“виробництво” вареників, голубців, випічки, тушонок, а для безпечності перевезення навіть 
придбала вакууматор. 

Деякі громади готові ділитися власним бюджетом, з громадами, що опинилися в складних 
умовах, чи закуповувати для них необхідні товари за бюджетні кошти, однак чинне 
законодавство не дозволяє це здійснити. 

Також слід відзначити, що ресурс громад та їх мешканців значною мірою вичерпується. 
Більшість жителів громад, через власне скрутне становище (зниження обсягів виробництва, а 
отже робочих місць; суттєве подорожчання товарів щоденного вжитку; вичерпання запасів 
фінансів та продуктів харчування) не мають можливості надавати допомогу іншим, а навпаки - 
потребують допомоги, особливо для вразливих груп населення та ТПО.  

ЗАПИТАННЯ 5. ЯКЩО ВАША ГРОМАДА МОЖЕ ДОПОМАГАТИ ІНШІЙ ГРОМАДІ, ТО 
ЧИМ НАСАМПЕРЕД?  

Із 31 ОМС громад західних регіонів (потенційних “донорів”) майже всі, окрім однієї, підтвердили 
спроможність надавати допомогу іншим громадам. Найбільше у них можливостей допомагати 
такими видами допомоги (по найвищому середньому значенню пріоритету - у відповідях було 
запропоновано визначити пріоритет від 0 до 5): 

 

Якщо оцінювати спроможність детальніше, то із цих 31 ОМС: 
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• 1 громада зазначила що може надати по 6 позиціям (4-5 балів), інші позиції - спроможність 
2-3; 

• 1 громада зазначила що може надати по 3 позиціям (4-5 балів), інші - спроможність 1-3; 
• 1 громада зазначила що може надати по 2 позиціям (4-5 балів), інші - спроможність 0-2; 
• 4 громади зазначили що можуть надати по 1 позиції (4-5 балів), інші - спроможність 0-3; 
• 1 громада зазначила, що може придбати будь які з перелічених видів допомог 

матеріального характеру та передати за наявності законодавчого врегулювання.  

Розподіл позицій, по яких ці громади не можуть надати допомогу (відповідь “0”): 

 

Крім обраних відповідей, у коментарях було зазначено такі важливі варіанти допомоги: 

● 1 громада в Івано-Франківській області, яка готова прийняти дітей з громад, що 
опинилися у складних умовах, на безкоштовний літній відпочинок,  

● 1 громада з Тернопільської області готова готова перерахувати іншій громаді, яка 
потребує допомоги, бюджетні кошти, якщо це дозволить законодавство, 

●  1 громада з Чернівецької області готова готова закупити за бюджетні кошти необхідні 
товари та передати, іншій громаді, яка потребує допомоги,  якщо це дозволить 
законодавство. 

Що цікаво - 10 ОМС, які потерпіли від війни, вказали певні, хоча й незначні можливості надання 
допомоги іншим громадам (середній бал спроможності від 1,9 до 3,3 по шкалі від 0 до 5). 
Насамперед, йдеться про продукти, одяг та знаряддя праці, а також про консультаційну 
допомогу. У т.ч. три громади готові допомагати іншим громадам кадрами:: 

 

ЗАПИТАННЯ 6. ЯКИМ ТРАНСПОРТОМ ВИ ГОТОВІ ВІДПРАВЛЯТИ/ОТРИМУВАТИ 
ДОПОМОГУ? 

Без сторонньої транспортної підтримки готові обійтися 18 ОМС для надання та 14 ОМС для 
отримання допомоги. Загалом, варіанти транспортування ОМС зазначали у такій 
пріоритетності: 
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Серед надавачів допомоги: 

 
Серед громад, що потребують допомоги: 

 
Через нестачу пального, можливості громад щодо перевезення вантажів суттєво зменшуються. 
Саме тому, як альтернативний варіант, громадами розглядається відправка через “Нову пошту”, 
“Укрпошту” та інші сервіси. 

ЗАПИТАННЯ 7. ЧИ МАЄ ВАША ГРОМАДА ГРОМАДУ -ПОБРАТИМА? ЯКЩО НІ, ТО ЧИ 
ХОТІЛА Б МАТИ? 

Наразі ситуація з побратимством не є задовільною. Власне, це очікувано - більше можливостей 
та традицій  налагоджувати побратимство, у т.ч. міжнародне, завжди було у великих міст. 
Невеликі, сільські громади зазвичай “варилися” у локальному вимірі. 

Відповіді групуються таким чином: 

● 8 ОМС (15% опитуваних) мають побратимські відносини з іншою українською громадою 

● 12 ОМС (22%) мають громаду-побратима за кордоном, із яких: 
● 36 ОМС (65%) не мають побратимства ні в Україні, ні за кордоном, із них: 

○ 27 хотіли б мати громаду-побратима в Україні 

○ 24 хотіли б мати закордонну громаду-побратима 

○ лише 9 громад нічого не зазначили щодо бажання мати громаду-побратима. 

Як висновок: робота асоціації щодо налагодження побратимства як між українськими 
громадами, так і українських громад із зарубіжними матиме важливе значення як у 
короткостроковій, так і у стратегічній перспективі. 

ЗАПИТАННЯ 8. ЯКИМ (ОЦІНОЧНО) Є ВІДСОТОК ПОШКОДЖЕНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ІНФРАСТРУКТУРИ У ВАШІЙ ГРОМАДІ? 

Із 24 громад, які постраждали від війни, 16 вказують на відсутність руйнувань об’єктів 
інфраструктури та/або незначні руйнування. У одній громаді пошкоджено понад третину, у двох 
- понад половину, та в одній - понад дві третини об’єктів. 
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Немає випадків руйнувань інфраструктурних об’єктів у всіх 31 громаді, що в тилу. Але одна з 
цих громад (Крупецька, ХМЕ) вказала, що були ракетні обстріли. 

 

 

Індивідуальні варіанти відповідей надали кілька ОМС: 

● пошкодженно декілька будівель в Бігацькому старостинському округу (Березнянська) 

● 140 об'єктів (Немішаєвська) 

● Є пошкодження шкіл, садочків, лікарень, закладів культури, майна ФОПів і 
сільгоспвиробників (Великописарівська ) 

● Сильних руйнувань зазнала опорна школа в смт. Михайло-Коцюбинське. 10 об'єктів 
соціально-культурної сфери зазнали часткових пошкоджень майна та будівель 
(Михайло-Коцюбинська). 

ЗАПИТАННЯ 9. ЯКИМ (ОЦІНОЧНО) Є ВІДСОТОК ПОШКОДЖЕНОГО ЖИТЛА У ВАШІЙ 
ГРОМАДІ? 

Із 24 опитаних громад, які постраждали від війни, у шести є суттєве руйнування житла. 

Немає випадків руйнувань житла у опитаних громадах, що знаходяться в тилу. 

 
Деякі ОМС надали власний варіант відповіді: 

● Із майже 5000 домогосподарств надійшли заяви від 400. Продовжують надходити. 
Пошкодження різного ступеня (Великописарівська) 



12 

● За попередніми підрахунками пошкоджено 285 житлових будинків, 56 зруйновано 
повністю (Новобасанська) 

ЗАПИТАННЯ 10. ЧИ ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ У ВАШІЙ ГРОМАДІ  БІЗНЕС?  

З усіх опитуваних громад, лише 13 (23,6%) громад, де бізнес працює у звичному режимі. У 
інших громадах потужності бізнесу скоротилися, а у 2 громадах бізнес взагалі не працює.  

Це у перспективі загрожує суттєвим зменшенням доходів як місцевих так і державного бюджету, 
негативно вплине на економічну спроможність громад та країни в цілому.  

На діаграмах - дані по кожному з списків окремо.  

Серед 31 громади, які можуть надавати допомогу (список 1): 

 
Серед 24 громад, які потребують допомоги (список 2): 
 

 
Окремо наведемо доволі змістовну і показову відповідь Кочубеївської сільської ради, яка була 
під окупацією, а зараз знаходиться поруч з лінією фронту: Торгівля зовсім не працює. Фермера 
чиї землі знаходяться трохи далі від лінії фронту, після огляду саперами, намагаються сіяти 
соняшник, з обробітком озимих уже запізнилися. Тільки завдяки тому, що фактично всі великі 
сільгоспвиробники зареєстровані в Дніпропетровській області, нам до бюджету надходять 
податки, але ми розуміємо що то із минулорічних запасів, а далі ситуація тільки 
погіршуватиметься 

ЗАПИТАННЯ 11. НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНИМИ Є ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА РЕЧІ 
ПЕРШОЇ ПОТРЕБИ В МАГАЗИНАХ ВАШОЇ ГРОМАДИ?  
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Із 55 громад 54 громади відповіли, що: 

• у 30 - в магазинах є все 
• у 18 - незначні перебої в доставці товарів (в т.ч. 8 громад, розміщених в тилу) 
• в 1 - значні перебої в доставці товарів 
• в 1 - у багатьох селах громади перебої у доставці товарів 
• в 1 - є проблеми з доставкою в окремі села через зірваний міст 
• у 2 - магазини взагалі не працюють 
• в 1 - є все, але російське 

Усі громади скаржаться на нестачу пального. 

Детальніше - на діаграмах (окремо для двох списків ОМС). 

Зі списку 2 (узагальнено відповіді 21 із 24 ОМС ): 

 

Зі списку 1 (31 ОМС): 

 

ЗАПИТАННЯ 12. ЧИ ВИКОНУЄТЬСЯ У ВАШІЙ ГРОМАДІ ДОХІДНА ЧАСТИНА 
БЮДЖЕТУ? 

Із 55 опитаних ОМС маємо такі результати щодо виконання бюджету: 

• у 3 громадах - перевиконання, з них 2 - де проходять/проходили бойові дії 
• у 13  - 100%, з них 1 - де проходять/проходили бойові дії  
• у 1 - 95% 
• у 18 -  бюджет виконано більше ніж на 2/3 
• у 11 - більше ніж на 50% 
• у 3 - бюджет виконано більше ніж на 1/3 
• у 4 - бюджет виконано менше ніж на 1/3 
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• у 2 - надходжень майже немає 
• 1 відповідь - “в повній окупації” 

Можна стверджувати, що з 55 опитуваних  громад: 

• лише 17 (30,1%) - можуть повністю забезпечити свої видатки  
• 29 (52,7 %) - ще якось можуть існувати, суттєво скоротивши витрати 
• 9 (16,4%) - не можуть забезпечити навіть найнеобхідніше  
• у 1 громаді взагалі не зрозуміло як забезпечувати функціонування життєво 

важливих об'єктів.  

У коментарях громади зазначають, що на зниження надходжень до бюджету вплинуло надання 
пільг зі сплати податків на землю і нерухомість, а також зменшення обсягів бізнесу.  

Детальніше - на діаграмах (окремо для двох списків ОМС). 

Зі списку 1 (31 ОМС). 

 

Зі списку 1 ( 24 ОМС) 

 

ЗАПИТАННЯ 13. ЯКИЙ ВІДСОТОК ЖИТЕЛІВ ВИЇХАЛИ ЗА МЕЖІ ГРОМАДИ?  

Із 55 опитуваних громад лише 1 громада повідомила, що жителі не виїжджали взагалі. 

Інші відповіді групуються таким чином: 
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● з 41 (74% від опитуваних) громад незначна частина жителів виїхала, в т.ч йдеться про 
27 громад, що знаходяться в тилу 

● з 12 (21% від опитуваних) громад значна частина виїхала, в т.ч з двох громад,  що 
знаходяться в тилу 

● 2 ОМС повідомили про те, що ВПО повертаються (Рівненська і Київська обл) 

Детальніше - на діаграмах (окремо для двох списків ОМС). 

Зі списку 2 (24 ОМС): 

 
 

Зі списку 1 (31 ОМС): 

 

ЗАПИТАННЯ 14. СКІЛЬКИ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО) НА ЦЕЙ ЧАС 
ПРОЖИВАЄ У ВАШІЙ ГРОМАДІ? 

Лише 3 громади повідомили, що у них немає ВПО - одна з них повністю окупована, а у двох 
проходять/проходили бойові дії. Тобто, ВПО є навіть у частині окупованих громад та громад, 
наближених до війни. 

Відповіді ОМС згрупувалися таким чином: 

• 3 - немає ВПО 
• 6 - менше 100 ВПО 
• 24 - від 100 до 1000,  10 - від 1000 до 2000, 11- від 2000 до 3000. 
• одна громада у Львівській області (Красненська) прихистила у себе  більше 3000 ВПО. 
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Отже 46 громад з 55 опитаних прихистили у себе значну кількість ВПО. 

Нижче на діаграмах подано зведені дані окремо для ОМС, які потерпіли/потерпають від війни та 
для ОМС західних областей. 

Зі списку 2 (24 ОМС): 

 
Зі списку 1 (31 ОМС): 

 

ЗАПИТАННЯ 15. ЗА НЕОБХІДНОСТІ, ЗАЗНАЧТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ПРО ЯКІ ЩЕ ПОТРЕБИ 
ЧИ МОЖЛИВОСТІ ВАШОЇ ГРОМАДИ ВИ Б ХОТІЛИ ПОВІДОМИТИ  

На це відкрите запитання відповіли 21 ОМС ( 38% від опитаних), зокрема коментарі стосуються: 

• отримання допомоги для розвитку територій (2) 
• отримання допомоги для покращення інфраструктури (7) 
• отримання допомоги для вирішення нагальних потреб громади (5) 
• отримання допомоги для жителів, ВПО та військових громади, що служать у ЗСУ (9) 
• лише три громади у відповіді на це запитання повідомили про ті чи інші можливості щодо 

надання допомоги іншій громаді 
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ДОДАТОК 1.  
ПЕРЕЛІК ОПИТАНИХ ОМС  

СПИСОК 1 (31 ОМС ГРОМАД ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)  

  

Якушинецька сільська Вінницька 

Баранинська сільська Закарпатська 

Великоберезнянська  селищна Закарпатська 

Великобичківська селищна Закарпатська 

Вільховецька сільська Закарпатська 

Горондівська сільська Закарпатська 

Дубівська селищна Закарпатська 

Колочавська сільська Закарпатська 

Оноківська сільська Закарпатська 

Чинадіївська селищна Закарпатська 

Вигодська селищна Івано-Франківська 

Ворохтянська  селищна Івано-Франківська 

Лисецька селищна Івано-Франківська 

Солотвинська селищна Івано-Франківська 

Бродівська міська Львівська 

Заболотцівська сільська Львівська 

Золочівська міська Львівська 

Красненська селищна Львівська 

Підкамінська селищна Львівська 

Гощанська селищна Рівненська 

Смизька селищна Рівненська 

Великогаївська сільська Тернопільська 

Іванівська сільська Тернопільська 

Шумська міська Тернопільська 

Крупецька сільська Хмельницька 

Летичівська селищна Хмельницька 

Миролюбненська сільська Хмельницька 

Щиборівська сільська Хмельницька 

Лівинецька сільська Чернівецька 
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Мамалигівська сільська Чернівецька 

Рукшинська сільська Чернівецька 

СПИСОК 2  
(24 ОМС ГРОМАД, ЩО ПОТЕРПІЛИ ЧИ ПРОДОВЖУЮТЬ ПОТЕРПАТИ ВІД ВІЙНИ)  

 

Межівська селищна Дніпропетровська 

Широківська селищна Дніпропетровська 

Гродівська селищна Донецька 

Нікольська селищна Донецька 

Новогродівська міська Донецька 

Якимівська селищна Запорізька 

Немішаєвська селищна Київська 

Поліська селищна Київська 

Володимирівська сільська Миколаївська 

Широківська сільська Миколаївська 

Великописарівська  селищна Сумська 

Дубов'язівська селищна Сумська 

Новослобідська сільська Сумська 

Біляївська сільська Харківська 

Малинівська селищна Харківська 

Олексіївська сільська Харківська 

Великокопанівська сільська Херсонська 

Виноградівська СТГ сільська Херсонська 

Кочубеївська сільська Херсонська 

Березнянська селищна Чернігівська 

Михайло-Коцюбинська селищна Чернігівська 

Новобасанська сільська Чернігівська 

Олишівська селищна Чернігівська 

Талалаївська  сільська Чернігівська 

 


