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В опитуванн� всього взяло участь 4648 респондент�в. 

Серед них: 
прац�вники бюджетних установ 

м�ста Києва - 2892 респонденти, 

�нш� громадяни - 862 респонденти, 

представники шк�льного та 

студентського самоврядування 

(в�к 15-18 рок�в) - 379 респондент�в, 

кияни старшого в�ку (65+ рок�в) 

- 258 респондент�в, 

громадськ� актив�сти - 

253 респонденти.

К�льк�сне соц�олог�чне досл�дження з розпод�лом по ц�льовим
групам виб�рки, а саме: в�ковий зр�з (15-18 рок�в, 65+ рок�в);

прац�вники бюджетної сфери м�ста Києва; представники
громадського сектору; �нш� м�стяни.

РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

М�сце: м�сто Київ.

Строк: серпень-жовтень
2022 року.

Географ�я досл�дження:
м�сто Київ.

Це дослідження
проводилось з метою:

оц�нки р�вня соц�альної та
громадянської активност�
жител�в м�ста Києва в умовах
повномасштабного
вторгнення рос�ї;

визначення найб�льш
актуальних для киян тем та
основних ефективних канал�в
комун�кац�ї м�ської влади та
громади м�ста.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ: 

Загальна інформація

ДИЗАЙН ВИБІРКИ: 



Для проведення опитування щодо оц�нки р�вня громадянської
активност� жител�в м�ста Києва та визначення найб�льш
актуальних для киян тем � основних ефективних канал�в
комун�кац�ї м�ської влади з громадою м�ста було розроблено та
використано соц�олог�чну онлайн-анкету, яка м�стить �нформац�ю
про досл�дження, 33 запитання, докладну �нструкц�ю щодо
заповнення. Анкета надсилалася ц�льовим групам електронними
засобами зв’язку, а також шляхом розм�щення у соц�альних
мережах.

Протягом серпня-жовтня 2022 року Департаментом сусп�льних
комун�кац�й виконавчого органу Київської м�ської ради (Київської
м�ської державної адм�н�страц�ї) було проведено соц�олог�чне
досл�дження з метою оц�нки громадянської активност� жител�в
м�ста Києва в умовах повномасштабної в�йни рос�ї проти України. 

Основною метою та завданням досл�дження було проанал�зувати
динам�ку зм�н громадської активност� киян у розр�з� за ц�льовими
групами досл�дження. 

Даний зв�т м�стить повну �нформац�ю щодо результат�в
досл�дження � складається з анал�зу результат�в досл�дження та
рекомендац�й. Результати досл�дження можуть бути використан�
при розробц� пол�тики �з питань залучення громадян до
розробки та реал�зац�ї м�ських пол�тик. 

РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОПИС ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ:



Було зд�йснено опитування чолов�к�в та ж�нок р�зного в�ку
в�дпов�дно до виб�рки по ц�льовим групам. Для анал�зу дан�
згруповано у таких в�кових д�апазонах: для молод� 15–20 р., 20–25 р.;

для громадських актив�ст�в 18-29 р., 30-44 р. та 60+ р.; для
прац�вник�в бюджетної сфери 20-35 р., 36-45 р., 46-60 р.; люди
старшого в�ку 65+ р.; для вс�х �нших громадян 18-29 р., 30-44 р., 45-

59 р., 60+ р..

Основна в�кова категор�я серед респондент�в — представник�в
бюджетної сфери – 46-60 р., проте позитивно в�дсл�дковується �
достатньо високий р�вень молод� - 20-35 р., як� належать до даної
групи респондент�в. Серед �нших ц�льових груп респондент�в
основний в�ковий ценз становить 18-29 р. та 30-44 р..

З початком повномасштабного вторгнення рос�ї до України
патр�отичн� настрої громадян демонструють значний р�ст.

Ймов�рно, що до 24.02.2022 реальн� настрої громадян були не
наст�льки вираженими, а збройна агрес�я спровокувала сплеск
таких прояв�в назовн�. За результатами опитування, абсолютна
б�льш�сть респондент�в - 92.4%, в�дчувають горд�сть за свою
державу. Лише 1.5% не в�дчувають такого почуття та 6.1% опитаних
важко в�дпов�сти. 

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ КИЄВА



ВІДЧУТТЯ ГОРДОСТІ ЗА СВОЮ ДЕРЖАВУ

БЮДЖЕТНА
СФЕРА

МОЛОДЬ 65+ ІНШІ ГРОМАДСЬКІ
АКТИВІСТИ 

95.3% 92.7% 91.4% 91.4% 90.9%

Отже, такий позитивний показник щодо в�дчуття гордост� за свою державу, п�дкр�плений
ефективними д�ями української арм�ї, вказує на дуже високий моральний стан та
громадську св�дом�сть жител�в м�ста Києва. 

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ КИЄВА

ОСНОВНИЙ ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ

Фах�вц�

Державн�
службовц�

2021 2022

10.8 %

18.7 %

7.3 %

60 %

Наступний блок опитування стосувався динам�ки
зм�н благополуччя респондент�в, результати якого
демонструють безпосередн�й вектор впливу
повномасштабної в�йни на поточну життєд�яльн�сть
респондент�в. 

З’ясування роду д�яльност� було пр�оритетним у
ц�льов�й аудитор�ї “�нш� громадяни”, оск�льки дане
опитування проводилося рандомно серед киян.

Серед опитаних б�льше половини вказали про
наявн�сть у них т�єї чи �ншої спец�альност� (60%);

навчаються – 9.2%; зайнят� �ндив�дуальною
трудовою д�яльн�стю – 7.7%; є державними
службовцями – 7.3%. Пор�внюючи з 2021 роком,

частка респондент�в, як� займаються трудовою
д�яльн�стю з зазначенням певної спец�альност�,
серед респондент�в зросла у ш�сть раз�в. 

У розр�з� ц�льових груп даний показник має незначн� коливання: молодь - 92.7%; прац�вники
бюджетної сфери - 95.3% � 91.4% опитаних людей старшого в�ку в�дчувають горд�сть за свою державу,

що є досить позитивним показником конкретно у дан�й ц�льов�й аудитор�ї.



РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ КИЄВА

ЧИ ПРАЦЮЄТЕ ВИ ЗАРАЗ?

Громадськ�
актив�сти 

Молодь

65+

Бюджетна
сфера

Інш�

так

39.5 %

60.5 %

19 %
81 %

15.5 %
84.5 %

78.6 %
21.4 %

45.2 %

54.8 %

н�

Так� результати демонструють, що через повномасштабну в�йну рос�ї проти України багато
людей втратили роботу. 

НАЯВНІСТЬ РОБОТИ ДО ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО
ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Громадськ� актив�сти

Молодь

65+

Інш�

так н�

84.2 %

15.8 %

26.8 %

17.8 %

73.2 %

39.7 %

60.3 %

82.2 %

При цьому 83.2% ус�х опитаних працездатних респондент�в (громадськ� актив�сти, �нш�
громадяни) стверджують, що до початку повномасштабного вторгнення рос�йської федерац�ї
мали роботу. 



Громадськ� актив�сти

Молодь

65+

Бюджетна сфера

Інш�

пог�ршилось без зм�н

72.7 %
27.3 %

47.5 %
52.5 %

77.6 %

22.4 %

86.2 %

13.8 %

75.5 %

24.5 %

Дане питання не ставилося прац�вникам бюджетної сфери, оск�льки ц� респонденти, з
великою ймов�рн�стю, мали роботу у бюджетних установах м�ста.

Для ус�х опитаних груп респондент�в матер�альне становище внасл�док в�йни значно
пог�ршилося. Наприклад, серед громадських актив�ст�в та молод� пог�ршилось у 72.7% � 47.5%

респондент�в в�дпов�дно. У 77.6% опитаних респондент�в старшого в�ку пог�ршилось
матер�альне становище � у 22.4% воно залишилось без зм�н. Катастроф�чне пог�ршення
матер�ального становища простежується у прац�вник�в бюджетної сфери – 86.2% та у �нших
громадян – 75.5%. 

У пор�внянн� з даними 2021 року, показник пог�ршення ф�нансового становища, який
минулор�ч в�дсл�дковувався на р�вн� 30.4% громадян, значно зр�с. 

Покращення матер�ального становища не просл�дковується взагал�. Така тенденц�я, зв�сно,

пов'язана з� скрутним економ�чним становищем у держав� через повномасштабну в�йну рос�ї.

На жаль, через повномасштабну в�йну негативна тенденц�я щодо пог�ршення матер�ального
становища просл�дковується серед ус�х верств населення.  

ЗМІНА МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА
 ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ КИЄВА



ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІНИ
ПРОФІЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадськ�
актив�сти

Молодь

65+

Бюджетна
сфера

Інш�

так н�

48.4 %
51.6 %

55.3 %

31 %

53,5 %
46.5 %

67 %
33 %

44.7 %

69 %

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РІВНЯ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ КИЄВА

Для анал�зу адаптац�йних та моб�льних

спроможностей респондент�в в анкет� було поставлено

питання щодо їх бажання пройти навчання з метою

зм�ни проф�лю д�яльност�.  

Найб�льший в�дсоток тих, хто бажає опанувати нов�

профес�йн� навички, серед молод� - 55.3%. Серед

прац�вник�в бюджетної сфери цей показник складає

всього 33%. Серед вс�х �нших громадян майже

половина (46.5%) має бажання перепроф�люватись та

отримати нову профес�ю. 

Б�льше половини (69%) опитаних людей старшого в�ку

не бажають перепроф�льовуватися та опановувати

нов� профес�ї, проти 31% тих пенс�онер�в, як� мають

таке бажання. 

СФЕРИ ОПАНУВАННЯ 
НОВИХ НАВИЧОК

Гуман�тарна
спец�альн�сть 33.5 %

Техн�чна
спец�альн�сть

Сфера
обслуговування

Інше

21.9 %

21.2 %

23.4 %

Серед респондент�в — людей старшого в�ку, як� хот�ли б

опанувати нов� навички, 20.7% надали перевагу

гуман�тарним спец�альностям, 72.4% - �ншим сферам, �

лише 6.9% - техн�чним спец�альностям.

З метою визначення потреби респондент�в щодо

п�двищення їх профес�йних навичок та набуття нових,

респондентам було запропоновано можлив�сть

пр�оритезувати сфери, в яких вони хот�ли б опанувати

нов� навички.

Серед ус�х ц�льових груп найб�льший пр�оритет

отримали навички у гуман�тарн�й сфер�.



ДОЛУЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ 
ДО ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ 

МІСТА НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ

В�дбудова втраченого/ пошкодженого житла (73.4%-81%);

В�дбудова �нфраструктурних об'єкт�в (36.3%-44.3%). 

Враховуючи руйнування у столиц� в результат� ракетних атак рос�йської федерац�ї, важливим є ставлення
респондент�в до процес�в в�дновлення. З огляду на це, в опитування було включено окремий блок щодо готовност�
жител�в столиц� долучатися до таких процес�в. 

Абсолютна б�льш�сть ус�х ц�льових груп п�дтримують �н�ц�ативу щодо залучення жител�в до процес�в в�дновлення
м�ста на добров�льних засадах. 

Серед молод� таку п�дтримку продемонстрували 97.2% респондент�в. Серед громадських актив�ст�в – 93.2%. Серед
прац�вник�в бюджетної сфери – 90.6%. Серед �нших громадян – 88.6%.

Для ц�льової групи “люди старшого в�ку” дане питання було сформульоване щодо участ� у в�дновлюваних процесах
конкретно представник�в ц�єї ц�льової категор�ї. Прикметно, що б�льш�сть респондент�в так само виступають за
долучення людей старшого в�ку до таких роб�т на добров�льних засадах - 86.2% проти всього 13.8%

При цьому респонденти — прац�вники бюджетної сфери — мали змогу в�дпов�сти на додаткове питання стосовно їх
ставлення до обов’язковост� їх залучення до сусп�льно корисних роб�т. На дане питання майже половина (47.8%)

бюджетних прац�вник�в в�дпов�ла позитивно. Б�льше н�ж третин� (35.9%) важко в�дпов�сти. Всього 16.3% негативно
ставляться до даної �н�ц�ативи.

Пр�оритетн�сть першочергового в�дновлення зг�дно в�дпов�дей респондент�в розпод�лилася наступним чином. 

Актив�сти 

Молодь

65+

Бюджетна
сфера

Інш�

так н�

93.2 %
6.8 %

2.8 %

32.8 %

88.6 %
11.4 %

90.6 %
9.4 %

67.2 %

97.2 %
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Громадськ�
актив�сти

Молодь

65+

Бюджетна
сфера

Інш�

житло �нфраструктура

59.5 %

44.5 %

81 %

43 %

82.3 %
48.7 %

77.3 %

36.3 %

73.4 %
44.3 %

ЩО В МІСТІ КИЄВІ ПОТРЕБУЄ 
ПЕРШОЧЕРГОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ?

Щодо особистої участ� респондент�в у процесах
в�дновлення, то 2/3 опитаних в�дпов�ли позитивно.

В�д 25.7% до 36.3% респондент�в беззаперечно готов�
прийняти участь у в�дновленн� м�ста Києва. В�д 38.6%

до 45.6% також, у раз� необх�дност�, готов� п�дтримати
�н�ц�ативу в�дновлення столиц�. Інш�й третин� киян
важко в�дпов�сти (14.5%-22.2%) на дане питання. І
всього незначна частка опитаних — в�д 2.8% до 4.1%,

не будуть � скор�ше не мають в своїх нам�рах
(5.2%-7.4%) брати участь у в�дбудов� м�ста Києва. 

Досить значна частина (82.8%) людей старшого в�ку
бажають взяти особисту участь у в�дновленн� м�ста.

Всього 17.2% не готов� особисто долучатися до таких
процес�в. Достатня к�льк�сть пенс�онер�в, як� мають
бажання долучитися до процес�в в�дновлення м�ста, є
досить позитивним показником їх активност� та
громадянської позиц�ї. 

П�д час проведення досл�дження респондентам було
запропоновано обрати пром�жки часу, який вони
змогли б витрачати на д�яльн�сть, пов'язану з
в�дновленням м�ста Києва. 

Тих, хто готовий один раз на тиждень допомогти у
в�дбудов� Києва, виявилось найб�льше - 45.6%-58.7%;

дек�лька годин кожного дня - 10.4%-26.3%; один раз на
м�сяць - 5.6%-22.5%; не готов� долучатися - 9.5%-14.9%.

Найб�льш активною виявилась молодь: 58.7% готов�
допомагати раз на тиждень; 26.3% готов� витрачати
дек�лька годин кожний день; 5.6% можуть допомагати
раз на м�сяць; всього 9.5% не готов� долучитися. 

Половина респондент�в людей старшого в�ку - 51.7%,

готов� бути зад�яними до таких роб�т один раз на
тиждень, що є лог�чним з огляду на їх поважний в�к;

17.2% готов� вид�ляти дек�лька годин кожного дня; 6.9%

готов� допомагати один раз на м�сяць. 

При цьому у розр�з� ц�льових груп в�дпов�д� на питання щодо першочерговост�
в�дновлення та з урахуванням можливост� вибору дек�лькох вар�ант�в розпод�лен� так:
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ЧИМ БИ ВИ МОГЛИ ДОПОМОГТИ У
ВІДНОВЛЕННІ МІСТА КИЄВА?

Результати даного блоку опитування
продемонстрували високу ступ�нь готовност�
респондент�в ус�х ц�льових груп долучатися на
добров�льних засадах до процес�в в�дновлення
м�ста. 

У продовження попереднього блоку
респондентам було запропоновано зазначити, до
яких вид�в д�яльност� задля перемоги України у
в�йн� вони долучилися з моменту початку
повномасштабного вторгнення. 

Серед прац�вник�в бюджетної сфери найчаст�шою
допомогою є надсилання кошт�в на потреби арм�ї
(62%) та участь в �нформац�йному супротив�
(19.3%) � волонтерство (19%). Серед молод�
регулярно надсилають кошти на потреби арм�ї
27.9% � волонтерить 22.9% молод�, беруть участь
в �нформац�йному супротив� 17.9%. Серед �нших
жител�в м�ста Києва л�дируюч� позиц�ї щодо
д�яльност� займають також донати на потреби
арм�ї (74.6%). Беруть участь в �нформац�йному
супротив� – 46.5% та волонтерять – 26.9%

респондент�в �з даної ц�льової групи. Б�льша
частина респондент�в старшого в�ку - 37.9%,

надсилають кошти на потреби арм�ї, 22.4%

займаються волонтерською д�яльн�стю. 

Отже, можна зробити висновок, що
найпоширен�шим видом допомоги у контекст�
перемоги України над ворогом є донати на
потреби арм�ї. 
У межах проведення досл�дження респондентам
було запропоновано оц�нити достатн�сть р�вня
життєзабезпечення столиц�, зокрема, й через
оц�нку роботи м�ських служб та київської м�ської
влади в ц�лому.

У контекст� забезпеченост� столиц� ус�м необх�дним на
даний час в�дпов�д� респондент�в демонструють
задов�льний стан життєзабезпечення м�ста Києва. Так,

р�внем забезпеченост� м�ста Києва скор�ше задоволен�
в�д 49.1% до 55.6% респондент�в ус�х ц�льових груп;

ц�лком задоволен� – 16% - 20.8%; р�вною м�рою
задоволен� та незадоволен� - 21.1% - 24.6%

респондент�в; скор�ше незадоволен� – 4.5%-5.9%;

ц�лком незадоволен� – 0.7%-1.4%. Отже, зв�дси можна
зробити висновок, що 2/3 киян вважають Київ
забезпеченим ус�м необх�дним у т�й чи �нш�й м�р� � не
в�дчувають гострої потреби у нестач� певних
життєзабезпечуючих речей.

Прикметно, що б�льш�сть людей старшого в�ку - 79.3%,

вважають, що Київ повн�стю забезпечений ус�м
необх�дним. 

ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА КИЄВА

33.4 % 58.1 %

ПРИБИРАННЯ

37 % 54.7 %

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

20.7 % 27.4 %

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

26.1 % 29.5 %

Щодо конкретних напрям�в допомоги, то серед ус�х запропонованих вар�ант�в,

в�дпов�д� респондент�в розпод�лилися наступним чином:
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Серед тих респондент�в, як� незадоволен� р�внем забезпеченост� столиц� в умовах в�йни, в�дпов�д�
щодо того, чого саме їм не вистачає, розпод�лилися наступним чином:

З цих даних робимо висновок, що потреби щодо конкретних груп товар�в у ц�льових групах р�зняться, однак
можна пом�тити тенденц�ю, що найб�льше респондентам не вистачає саме палива. Варто зауважити, що
опитування проводилося у пер�од, коли насл�дки масштабних обстр�л�в нафтобаз ще не були повн�стю л�кв�дован�.
Саме тому в�дпов�д� щодо деф�циту палива були у найб�льш�й к�лькост�. На даний час проблема з паливом у
столиц� не стоїть наст�льки гостро. 

Також респондентам було запропоновано оц�нити д�яльн�сть київської м�ської влади в умовах повномасштабної
в�йни, зокрема, комунальних служб столиц�. Варто зазначити, що б�льш�сть ус�х ц�льових груп респондент�в
досить позитивно в�дгукуються про д�яльн�сть м�ської влади. Наприклад, серед прац�вник�в бюджетної сфери
41.4% дають позитивну оц�нку робот� комунальних служб � 44.1% притримуються б�льш позитивної оц�нки такої
д�яльност�, н�ж негативної. Схож� цифри в�дсл�дковуються � у �нших громадян – 32.9% та 46.8% в�дпов�дно. Серед
молод� це 16.2% та 52.5% в�дпов�дно задоволен�сть в�д роботи комунальних служб у пер�од в�йни. Б�льш�сть
опитаних респондент�в старшого в�ку - 82.8% задоволен� д�яльн�стю комунальних установ.

ЧОГО НА ВАШУ ДУМКУ НЕ ВИСТАЧАЄ?

СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Палива

Л�к�в

Товари побутового призначення 

Буд�вельних матер�ал�в

Продукт�в харчування

39.6 %
12.3 %

9.8 %

8.4 %
5.5 %

СЕРЕД ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ

Палива

Л�к�в

Товари побутового призначення 

Буд�вельних матер�ал�в

Продукт�в харчування

15.9 %
20.5 %

18.2 %
25 %

9.1 %

СЕРЕД МОЛОДІ СЕРЕД ІНШИХ МІСТЯН

СЕРЕД ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

Палива

Л�к�в

Товари побутового призначення 

Буд�вельних матер�ал�в

Продукт�в харчування

69.3 %
27.4 %

16.8 %

23.5 %
22.3 %

Палива

Л�к�в

Товари побутового призначення 

Буд�вельних матер�ал�в

Продукт�в харчування

55.1 %
13.4 %

16.3 %
14.7 %

11.8 %

Палива

Л�к�в

17.2 %
15.5 %
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Бюджетна
сфера

Молодь

65+

Позитивно

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що у своїй б�льшост� населення Києва
задоволене д�яльн�стю м�ської влади, в тому числ� й комунальних служб, як� оперативно
вир�шують проблеми, як� виникають внасл�док рос�йської в�йни. 

У межах даного блоку опитування окрему увагу було прид�лено оц�нц� д�яльност� м�ських
серв�с�в респондентами 65+, оск�льки, як правило, саме ця група м�стян потребує б�льшої
п�дтримки з� сторони м�ста.

Інш�
громадяни

Громадськ�
актив�сти

Скор�ше позитивно Скор�ше негативно Негативно

51.4 %
41.9 %

3.4 %
1 %

41.9 %
52.5 %

5 %
0.6 %

40.3 %
48.8 %

8.9 %
4 %

38.7 %
47.7 %

4.5 %
9.1 %

36.2 %

8.6 %
55.2 %

Стосовно роботи м�ської влади в ц�лому, також просл�дковується достатньо високий р�вень п�дтримки. 
Позитивну оц�нку (сумарн� в�дпов�д� “Позитивно оц�нюю” та “Скор�ше позитивно оц�нюю”) надають вс� ц�льов� групи
респондент�в опитування. В середньому близько 90% респондент�в у кожн�й ц�льов�й груп� позитивно в�дгукуються про
д�яльн�сть м�ської влади та прийнят� нею р�шення в умовах повномасштабного вторгнення рф.
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Те саме стосується й допомоги волонтерського
характеру - 82.8% опитаних людей старшого
в�ку не отримували волонтерську допомогу, �
всього 17.2% отримували таку допомогу. Чверть
(22.4%) серед цих 17.2% отримували таку
допомогу у вигляд� продуктових набор�в. 

При цьому результати опитування
продемонстрували, що значна частка опитаних -

77.6%, не зверталися до територ�альних центр�в
соц�ального обслуговування у пер�од з
24.02.2022. В�дпов�дно, 22.4% зверталися до
терцентр�в соц�ального захисту з метою
задоволення своїх актуальних потреб. Тобто
частка респондент�в даної категор�ї громадян,

як� не отримували жодного виду допомоги з
моменту початку в�йни, релевантна значенню
тих, хто не заявляв про необх�дн�сть такої
допомоги.

НЕ ОТРИМУЮТЬ

77.6 %

22.4 %
ОТРИМУЮТЬ

ОТРИМАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ

ЯКА ДОПОМОГА
ДЛЯ ВАС 

Є АКТУАЛЬНОЮ?

Медичн� послуги 37.9 %

Товари першої
необх�дност� 

Допомога 
з прибиранням

Приготування їж�

18.3 %

12.9 %

6.8 %

Догляд

Інша допомога

4.3 %

19.8 %

За результатами опитування було виявлено, що
найб�льше респонденти з ц�єї категор�ї потребують
допомоги у вигляд� надання медичних послуг.

У контекст� актуальност� допомоги у сфер� надання
медичних послуг дан�й категор�ї респондент�в було
запропоновано дати в�дпов�дь щодо регулярност�
в�дв�дування ними заклад�в охорони здоров’я м�ста
Києва з моменту повномасштабного вторгнення.

Оч�кувано, що б�льш�сть опитаних - 65.5%

зверталися до заклад�в охорони здоров’я,

в�дпов�дно 34.5% не зверталися. 

Серед тих респондент�в, хто з 24.02.2022 звертався
до заклад�в охорони здоров'я м�ста значна частка
(74.1%) задоволен� як�стю наданих послуг та
обслуговуванням загалом.
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За результатами опитування було виявлено, що б�льша
частина даної категор�ї респондент�в з початку
повномасштабної в�йни не отримує жодного виду
соц�альної допомоги.
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ЩО ПОТРІБНО ВДОСКОНАЛИТИ
В ЧАСТИНІ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС

ВОЄННОГО СТАНУ?

ГОДИНИ ПРИЙОМУ
БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ

РЕЄСТРАЦІЇ

34.5 %

ВИМІРЮВАННЯ
ТИСКУ

29.3 %

ПСИХОЛОГІЧНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ

20.7 %

ВІДВІДУВАННЯ
ТЯЖКОХВОРИХ

ВДОМА

7.9 %

РОБОТА
РЕЄСТРАТУРИ

4.6 %

ІНШЕ

3 %

У розр�з� пропозиц�й щодо покращення сфери
охорони здоров’я у м�ст� Києв� в�дпов�д�
респондент�в 65+ розпод�лилися наступним
чином:

З огляду на результати попереднього питання
випливає висновок щодо можливої складност� для
третини респондент�в даної категор�ї стосовно
користування онлайн-�нструментами, зокрема,

онлайн-запис на прийом до л�каря. В�дтак, у в�дпов�дь
щодо користування основними цифровими
�нструментами, респонденти зазначили наступне:

При цьому б�льш�сть опитаних (70.7%) хот�ли б д�знатися
б�льше про функц�ональн� можливост� та алгоритми
користування додатком “Д�я” та 63.8% додатком “Київ
Цифровий”, що демонструє готовн�сть даної категор�ї
респондент�в опановувати нов� навички.

У контекст� масштабних процес�в дерусиф�кац�ї, як�
проводяться у м�стах України, у тому числ� й в Києв�,
респондентам було запропоновано надати свою
оц�нку таким процесам. У ц�лому, абсолютна б�льш�сть
респондент�в п�дтримують �н�ц�ативу перейменування
вулиць та �нших об'єкт�в, що пов'язан� з рос�єю — в�д
63.3% до 72.4% опитаних респондент�в ус�х ц�льових
груп.   
Зазначимо, що переважна б�льш�сть людей старшого в�ку -

81%, також п�дтримують перейменування вулиць та �нших
об'єкт�в, не дивлячись на те, що багато хто з даної категор�ї
громадян дотримуються консервативних погляд�в.

60.3 %

39.7 %

38.3 %

61.7 %

так н�

ЧИ КОРИСТУЄТЕСЯ ВИ
НАСТУПНИМИ МОБІЛЬНИМИ

ЗАСТОСУНКАМИ?



43 %

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ НАДАННЯ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

57 %

42.2 %
57.8 %

74.9 %

25.1 %

так н�

Молодь

Бюджетна
сфера

Інш�
громадяни

Варто зауважити, що з 24.02.2022 основна частка опитаних респондент�в, як� у поточному роц�
навчалися/навчаються у закладах осв�ти, продовжила це робити 87.2%, � лише 12.8% не мали змоги
продовжувати навчання. 

У безпековому аспект� простежується негативна оц�нка респондентами заклад�в осв�ти, зокрема,

стосовно оснащення їх укриттями - 61.5% вважають, що заклади осв�ти не оснащен� такими
укриттями та вс�м необх�дним у раз� перебуття там д�тей. Окр�м цього, 89.9% респондент�в
зазначають, що учасники осв�тнього процесу, як учн�, так � педагоги та адм�н�страц�я заклад�в осв�ти,

повинн� обов’язково проходити регулярн� навчання щодо д�й у надзвичайних ситуац�ях. Такий
показник св�дчить, що в�йна стала вагомим фактором в отриманн� нових навичок поводження в
екстрених/надзвичайних ситуац�ях. 

Стосовно �нформування жител�в столиц� про д�яльн�сть м�ської влади, то переважна б�льш�сть жител�в
столиц� отримують таку �нформац�ю �з соц�альних мереж (телеграм, фейсбук тощо) - в�д 79.1% до 90%,

з етер�в нац�онального телев�з�йного марафону в�д 24% до 46.4%, з �нших �нтернет-сайт�в —   24.6% -

35.1%.  

Зазначимо, що у 2021 роц� �нформац�ю �з соц�альних мереж отримувало всього 15.2% громадян. Тобто
спостер�гається в�дчутний значний р�ст популярност� даних �нформац�йних канал�в. 

Для респондент�в старшого в�ку основним джерелом оперативної �нформац�ї є Нац�ональний
телемарафон (67.2%). Тобто для даної ц�льової групи основним джерелом �нформац�ї залишається
телебачення. 
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З огляду на значн� зм�ни п�д час воєнного стану в осв�тньому процес� столиц� важливою в межах
досл�дження була оц�нка респондентами д�яльност� заклад�в осв�ти м�ста Києва, а саме їх адаптац�йної
спроможност� до нових умов та р�вень в�дпов�дност� послуг запитам в�д отримувач�в цих послуг.

У даному контекст� респонденти надавали в�дпов�д� стосовно задоволеност� як�стю онлайн-навчання
(дане питання ставилося респондентам �з групи молод� та тим респондентам, 

як� мають д�тей шк�льного в�ку).



Щодо поточного �нформування киян про актуальну ситуац�ю в м�ст� респондентам було запропоновано
дати в�дпов�дь, яких новин їм не вистачає. На дане питання у своїй б�льшост� ус� групи респондент�в
зазначили, що �нформац�ї про поточну ситуац�ю достатньо. Наприклад, серед прац�вник�в бюджетної сфери
цей показник становить 59.4%; серед молод� – 33.5%, а серед �нших громадян – 40.6%. Варто зазначити, що
серед молод� не вистачає таких вид�в �нформац�ї, як �нформац�ї про життєд�яльн�сть м�ста (35.2%) та
�нформац�ї про х�д бойових д�й (34.6%). Для людей старшого в�ку не вистачає �нформац�ї про послуги, як�
надає м�ська влада (41.4%), для 37.5% �нших громадян також не вистачає такої �нформац�ї.

У столиц� з 2020 року д�ють мун�ципальн� в�дкрит� громадськ� простори Vcentri HUB, на баз� яких жител�
м�ста можуть отримати низку послуг на безкоштовн�й основ�, зокрема, й консультац�ї р�зного характеру. 

У ход� опитування було з’ясовано, що, на жаль, б�льше половини серед ус�х груп респондент�в не знають, що
у Києв� можна отримати так� безкоштовн� консультац�ї. Наприклад, 64.2% молод� не ознайомлен� з такою
можлив�стю; серед представник�в бюджетної сфери – 53.4% не знають про дан� заходи, а серед �нших
громадян цей показник становить 61.3%. 

У той же час б�льша частина респондент�в старшого в�ку, як� були опитан� у тих районах, де розташован�
Vcentri HUB, - 79.3%, знають про їх д�яльн�сть � про можлив�сть отримання безкоштовних консультац�й у
них.

У даному контекст� важливим є п�дтримка громадян д�яльност� Київського м�ського голови у напрям�
розвитку громадянського сусп�льства. Так, респонденти високо оц�нюють роботу Київського м�ського
голови в нин�шн�х реал�ях: в середньому 96% респондент�в п�дтримують його д�яльн�сть у контекст�
вир�шення актуальних проблем громадянського сусп�льства столиц�.

Щодо самої �н�ц�ативи д�яльност� Vcentri HUB, як мун�ципальних громадських простор�в, то абсолютна
б�льш�сть ус�х груп респондент�в в ц�лому п�дтримує �н�ц�ативу проведення безкоштовних заход�в для
жител�в м�ста на баз� Vcentri HUB - в�д 50.7% до 70.5% у розр�з� ус�х груп респондент�в.

Майже вс� опитан� респонденти старшого в�ку - 98.3%, п�дтримують проведення безкоштовних заход�в для
м�стян на баз� Vcentri HUB. Скор�ш за все, головним пр�оритетом для даної аудитор�ї є безкоштовн�сть таких
заход�в. 

 

Враховуючи значний показник п�дтримки респондент�в щодо д�яльност� Vcentri HUB, їм було
запропоновано обрати найб�льш зручний для них механ�зм отримання �нформац�ї про анонси заход�в.

Найб�льш популярним каналом виявився Telegram канал Vcentri HUB. Серед прац�вник�в бюджетної сфери
саме цей канал комун�кац�ї в�дзначили 42.3% респондент�в. Серед молод� цей показник склав 64.2%. Інш�
громадяни столиц� в�ддали 57.7% в�дпов�дей за цей канал комун�кац�ї.
Для пенс�онер�в найзручн�шим каналом отримання анонс�в про заходи є мессенджер Viber - 44.8%.  

Для оц�нки функц�онування бюджетних установ м�ста Києва “зсередини” в досл�дженн� було виокремлено
низку питань т�льки для прац�вник�в бюджетної сфери.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЕФЕКТИВНА 

51.7 %
НЕ ЕФЕКТИВНА 

23.1 %
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

25.2 %

ЧИ ПЛАНУЄТЕ ВИ ВИЇХАТИ З МІСТА
У РАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ?

Громадськ�
актив�сти

73 %

Молодь

65+

Бюджетна
сфера

Інш� 

27 %

50.9 %
49.1 %

70.7%
29.3 %

63.9 %
36.1 %

66.7 %
33.3 %

так н�

Враховуючи те, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України, значна частка працюючих
людей була переведена на дистанц�йну роботу, актуальною для досл�дження була оц�нка ефективност� такої

роботи прац�вниками бюджетної сфери.

киян: майже половина (45.3%) молод� залишилась п�д час повномасштабної в�йни в Києв�, але 54.7% респондент�в з даної
категор�ї покинули м�сто.

Окр�м того, прикметним є те, що серед респондент�в - молодих киян, 44.1% �з тих опитаних, як� у поточному роц� зак�нчили
навчання у середн�й школ�, не планують вступати до ВНЗ України. Але 55.9% �з ц�єї категор�ї респондент�в усе ж таки надали
перевагу ВНЗ, що функц�онують у м�ст� Києв�.  

Завершальне питання даного блоку стосувалося ставлення респондент�в до можливого загострення ситуац�ї у столиц� у
результат� ймов�рних бойових д�й. Третина респондент�в скор�ше не готов� залишатися у м�ст� за таких умов (35%). Б�льше
половини опитаних киян готов� (65%) залишитись у Києв� в раз� загострення ситуац�ї. Такий показник може св�дчити про
високу дов�ру киян до сил оборони України, тому вони вважають безпечним знаходитися у столиц�. Серед ц�льової групи -

людей старшого в�ку - б�льш�сть респондент�в (70.7%) залишаться у м�ст� Києв� у раз� загострення бойових д�й. Такий високий
показник, скор�ш за все, обумовлений низьким р�внем платоспроможност�/ф�нансовими можливостями даної категор�ї
респондент�в, серед якої всього третина (29.3%) планують за таких умов залишити м�сто. 

Окр�м цього, важливим є факт того, що б�льш�сть респондент�в
погоджуються з тезою про необх�дн�сть перегляду
актуальност� окремих сфер д�яльност� прац�вник�в бюджетної
сфери - 46% опитаних з даної категор�ї, � т�льки 17.7%

зазначають, що варто залишити все, як є, 36.3% важко
в�дпов�сти. 

Окремим блоком в опитуванн� було виокремлено питання
щодо оц�нки респондентами ситуац�ї в м�ст� Києв� в ц�лому та
пр�оритетн�сть щодо їх подальшого проживання в столиц�.
Так, серед ус�х опитаних близько 27% з початку
повномасштабного вторгнення рф до України продовжували
проживати у столиц�. Денонсують з такою тенденц�єю лише
в�дпов�д� ц�льової групи, яку представляють молоде покол�ння



РОЗДІЛ 3
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За результатами досл�дження щодо оц�нки р�вня громадянської активност� жител�в м�ста Києва в умовах
повномасштабного вторгнення рос�ї в Україну, проведеного Департаментом сусп�льних комун�кац�й
виконавчого органу Київської м�ської ради (Київської м�ської державної адм�н�страц�ї), можна окреслити
низку рекомендац�й для київської м�ської влади та її структурних п�дрозд�л�в стосовно покращення
комфорту життя киян через надання як�сних м�ських послуг та серв�с�в. 

  Зважаючи на значний р�ст громадянської активност� з початку повномасштабної в�йни, що
в�дображається у таких високих показниках досл�дження, як: в�дчуття гордост� за свою країну (90.9%

респондент�в), донати українськ�й арм�ї (б�льше 70% респондент�в) та �нших маркер�в патр�отизму
українц�в, важливим вбачається подальша п�дтримка даних настроїв м�стян, зокрема, й шляхом
використання їх громадської енерг�ї для напрацювання сп�льних проєкт�в життєд�яльност� м�ста, як� б
комплексно обґрунтовувалися актуальними запитами в�д громадськост�, пропозиц�ями проф�льних
експерт�в та спроможностями структурних п�дрозд�л�в м�ської влади. У даному контекст� актуальним
залишається розширення секторального та к�льк�сного поля у проведенн� консультац�й з
громадськ�стю, надаючи перевагу їх електронному формату (е-консультац�ї), зокрема, �нтегруючи
даний процес у моб�льний застосунок “Київ Цифровий”.

1

  Також зважаючи на високий р�вень добров�льної згоди киян щодо їх долучення до процес�в
в�дновлення м�ської �нфраструктури (в середньому на р�вн� 90% опитаних), структурним п�дрозд�лам
київської м�ської влади в�дпов�дно до їх проф�льної сфери д�яльност� рекомендовано напрацювати
механ�зми залучення м�стян до тих чи �нших роб�т, враховуючи так� критер�ї, як: в�ков� показники,

локал�зац�ю проживання, вид профес�йної д�яльност� громадян тощо. 

2

  З огляду на п�двищення р�вня громадянської активност� корисним є мережування м�ських
громадських простор�в Vcentri HUB, як майданчик�в для д�алогу стейкхолдер�в р�зних процес�в та як
“точок входу” для громадян до м�ської влади. Так� �н�ц�ативи п�дсилюють можливост� сп�льного,

�нтегрованого, ст�йкого планування та управл�ння м�стом нав�ть у сучасних складних умовах.

3

  Враховуючи результати досл�дження щодо значного в�дсотку громадян, як� втратили роботу у
результат� в�йни (майже 60% респондент�в), доц�льним є посилення уваги м�ської влади та центр�в
зайнятост� до надання можливост� громадянам перепроф�люватися у профес�йн�й сфер�, зокрема, � на
баз� простор�в Vcentri HUB. 

4



  Також за даними досл�дження великий в�дсоток м�стян, зокрема, з категор�ї респондент�в 65+,

потребують додаткової уваги у контекст� соц�ального обслуговування. Задоволення потреб як�сного
соц�ального забезпечення м�стян, що опинились в складних життєвих обставинах, є одним �з
ключових показник�в соц�ально в�дпов�дального м�ста. Для задоволення даної потреби варто
враховувати можливост� широкої мереж� волонтерських �н�ц�атив та проф�льних громадських
орган�зац�й, як� у синерг�ї з м�ською владою, оц�нюючи потреби громадян, можуть створити ефективну
“мережу допомоги”. Окр�м того, з метою оптим�зац�ї надання медичної допомоги консультативного
характеру розглядається можлив�сть запровадження на баз� Vcentri HUB та �нших комунальних
прим�щень дн�в безкоштовного обстеження м�стян (базов� анал�зи, консультац�ї вузьких спец�ал�ст�в
тощо).
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  Для налагодження ефективної сп�впрац� у площин� “влада-громада” важливо розум�ти не т�льки
потреби громадян, а й оперативно реагувати на оц�нку д�яльност� м�ської влади та ефективн�сть
роботи м�ських серв�с�в. Так, наприклад, з метою уникнення або м�н�м�зац�ї ризик�в отримання
негативної оц�нки споживачами послуг чи серв�с�в, варто проводити регулярн� точков� опитування для
отримання зворотнього зв’язку в�д отримувач�в послуги з метою їх удосконалення. Це можуть бути
адресн� розсилки онлайн-анкет, безпосереднє опитування за результатами надання послуги тощо,

опрацювання яких допоможе адм�н�страторам серв�с�в б�льш ефективно змоделювати шляхи
вир�шення �снуючих проблемних момент�в. 

6

    З огляду на значний прир�ст онлайн-джерел, як одних �з головних канал�в отримання �нформац�ї для
громадян, що продемонстрували результати опитування, вважаємо за необх�дне максимально повно
адаптувати �нформування та комун�кац�ю з м�стянами, використовуючи саме ц� �нструменти. Д�євою є
практика публ�кац�ї �нформац�йних пост�в, коротких в�деоролик�в, як� подаються на оф�ц�йних
стор�нках у соц�альних мережах. Таке д�алектичне поєднання значно п�двищує р�вень дов�ри
громадян до д�яльност� орган�в м�ської влади. Окр�м того, у даному аспект� для зручност� громадян
варто максимально за можливост� переор�єнтувати м�ськ� серв�си на онлайн-формат.

7

  Враховуючи позиц�ю жител�в м�ста Києва, що в�дображається в їх бажанн� � надал� залишатися
проживати у м�ст� нав�ть за умов можливого масштабування воєнних д�й, київськ�й м�ськ�й влад�
рекомендовано розробити план та контент комун�кативних кампан�й щодо актуальних тематик на
випадок посилення кризових ситуац�й у столиц�, з урахуванням використання ус�х доступних канал�в
комун�кац�ї.

8



Київ-2022


