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ПЕРЕДМОВА
З Івано-Франківською громадою ми працюємо вже не вперше. Громада
змінюється та розвивається і тому на постійній основі потребує даних, які б
індикували процес змін, а також слугували б навігатором для розроблення
планів дій, ініціатив, програм чи політик.
Цього разу ми досліджували соціальний клімат, який, безумовно, може і
повинен бути цінним ресурсом громади. Адже саме уявлення, повсякденні
практики та взаємодії її мешканців формують соціальний простір міста,
надають сенсу та значення інфраструктурним элементам. Особлива
цінність засобів пересування, закладів охорони здоров’я, освіти, культури чи
дозвілля проявляється у сервісній площині, яка безумовно ж залежить не
лише від узгодженості процесів, але і від якості взаємодій та комунікацій.
Ми переконані, що мешканці є не лише споживачами середовища, яке
формується основними дієвцями (в тому числі локальною владою), але
і співтворцями соціального простору. Саме тому знання про існуючий
соціальний клімат є такими цінними і важливими.
У цьому звіті ми не побачимо об’єктивних показників, а лиш суб’єктивні
судження, немає також проблематики окремих груп, особливо, меншин.
Для цього потрібні сфокусовані дослідження на окремих підвибірках. Звіт,
який Ви тримаєте у руках – це історія про громаду франківців як групу з
ідентифікацією її узагальнених характеристик. У цьому обмеження, але і
перевага, адже результати цього дослідження – це карта місцевості з висоти
пташиного польоту. Як і у діагностиці людського організму не достатньо
одного заміру з використанням одного методу, аби отримати комплексне
розуміння ситуації. Але, наскільки нам відомо, Івано-Франківська громада
єдина в Україні на цей момент, у якій проведено таке дослідження. Тож
маємо надію, що воно слугуватиме інструментом для розвитку та буде
першим заміром серед подальших досліджень, адже особлива цінність
даних проявляється у динаміці.
Це дослідження – bright data для громади, яка творить своє місто. Для
владних установ, які, управляючи ресурсами громади, прагнуть покращити
життя франківців. Для громадських організацій, які допомагають знайти
точки контакту між мешканцями та владою. Для людей, які роблять своє
місто кращим щодня. Для всіх, хто змінює сьогодення.
Команда Дослідницької агенції Fama
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ПРО ПРОЄКТ
Проєкт реалізовано Дослідницькою агенцією Fama у співпраці з
Платформою “Тепле Місто” за фінансування National Endowment for
Democracy.

ДОВІРА

Проєктом передбачено дослідження соціального клімату громади міста
Івано-Франківська. У гуманітарних дослідженнях поняття «соціального
клімату» трактується як уявлення про соціальне середовище, яке
поділяється групою людей. У це поняття закладено дві основні складові.
Перша - те як самі мешканці сприймають соціальне середовище. Чи є воно
безпечним для них? Комфортним? Відкритим? Чи відчувають вони себе
вільними? Чи достатньо можливостей для самореалізації? Друге - ширше
поняття культури, а саме: переконання, цінності та норми, які складають
взаємозалежний досвід і практики членів громади. Що є важливим для
представників громади? Який у них досвід спілкування з інституціями? Чи
беруть участь у ініціативах?

Індикаторами для вимірювання довіри у громаді обрані інструменти для
вимірювання анонімної, персоніфікованої та інституційної довіри.

Довіра є одночасно як передумовою, так і наслідком інтеракції

РІВЕНЬ ВІДКРИТОСТІ В ГРОМАДІ
Відкритість громади передбачає толерування інакшості, відсутність
дискримінації та зменшення консерватизму.

Соціальний клімат, набуваючи відносної самостійності, стає об’єктивною
характеристикою громади та важливим аспектом якості життя її мешканців.
Соціальний клімат – це не статичне, а досить динамічне утворення, яке
сприймається та відтворюється окремим членом громади.

Ми обрали шкалу Е. Боґардуса для вимірювання соціальної дистанції
до груп, а також додали ряд індикаторів для вимірювання поширеності
стереотипних уявлень, які можуть лежати в основі упередженого ставлення
на підставі статі, віку, сексуальної орієнтації, віри та походження. Присутні
також прямі запитання про випадки дискримінації чи упередженого
ставлення щодо себе. Ці дані можна знайти в розділах Соціальна дистанція
та Упереджене ставлення та дискримінація

Для реалізації проєкту була розроблена комплексна методологія
дослідження соціального клімату громади, концептуальні елементи якої
дозволяють відслідковувати (при системності замірів) зміни у таких
аспектах соціального життя громади:

ПРОАКТИВНІСТЬ МЕШКАНЦІВ: СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ
Бути проактивною людиною означає, усвідомлювати свої глибинні цінності
та цілі, приймати на себе відповідальність і діяти згідно зі своїми життєвими
принципами, незалежно від умов та обставин.
Для вимірювання цього аспекту життя громади в інструментарій були
включені елементи оцінки поширеності цінностей (на рівні настанов) та
активності (на рівні втілюваних практик). Дослідницьке поле було обмежене
чотирма темами: екологічна, громадська, доброчинна та конвенціональна
поведінка (дотримання правил гри).
Ці дані можна знайти в розділі Проактивність.
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про проєкт

СОЦІАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА

МЕТОДОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Соціальна перспектива означає високий рівень задоволеності наявними
можливості для самореалізації.

Збір даних здійснювався у період з 4 по 13 квітня 2021 року методом face to
face інтерв’ю. Загалом було опитано 400 мешканців Івано-Франківської ТГ
віком від 18 років.

Для вимірювання соціальної перспективи в інструментарій були включені
як прямі індикатори [оцінка задоволеності можливостями, створеними в
громаді, для самореалізації, розвитку та інтеграції], так і опосередковані
[відчуття щастя, лояльність до міста, намір переїздити]. Ці дані можна
знайти в розділах Лояльність до міста та, власне, Соціальна перспектива.
Крім того, в інструментарій було включено ряд додаткових дослідницьких
модулів, які дозволяють краще зрозуміти Івано-Франківську громаду.
Зокрема, мова йде про розширений соціально-демографічний профіль,
структуру часу та задоволеність дозвіллям, запитання щодо культури
взаємодії в громаді, зріз проблем, які турбують мешканців etc.
У звіті дані структуровані по блоках, на початку кожного з них є коротка
! технічна інформація та резюмування даних. Блоки стосуються
--параметрів базової взаємодії (довіра, лояльність до міста / громади та
цінності мешканців), а також параметрів, які дозволяють відслідковувати
аспекти життя громади, що стосуються її розвитку (проактивність,
соціальна дистанція, соціальна безпека, соціальна перспектива). Окремо
подано детальний опис проблем громади.

Застосовувалася багатоступенева пропорційна стратифікаційна вибірка
з використанням маршрутного методу та квотуванням (за віком і статтю
респондентів) на останньому щаблі.
Теоретична похибка репрезентативності загальної вибірки [ІваноФранківська територіальна громада; n=400] з довірчою ймовірністю 0,954 не
перевищує
•

4,9% для показників близьких до 50 %,

•

4,2% для показників близьких до 25% або 75 %,

•

2,9% для показників близьких до 10% або 90 %,

•

2,1% для показників близьких до 5% або 95 %,

•

1,0% для показників близьких до 1% або 99 %.
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РЕЗЮМЕ
Франківці люблять середовище в якому живуть: 92 % учасників опитування
пишаються тим, що вони є мешканцями Івано-Франківської громади,
88 % задоволені своїм життям в Івано-Франківську. Задоволеність ця
не безпідставна, за оцінками франківців тут створені хороші умови для
життя. Найбільше опитаних (81 %) задоволені можливостями для вільного
віросповідання, 78 % можливостями для сімейного життя, по 73 % –
здобуття освіти та вільного вираження національної ідентичності. Серед
можливостей, які важливі, але незадоволені – умови для професійної
реалізації та ведення бізнесу. Загальна прихильність до міста виявляється
й у інших показниках: менше 8 % учасників опитування декларують
бажання переїхати з Івано-Франківська, а третина респондентів – не корінні
франківці.
Незважаючи на захват від міста, 46 % ідентифікують себе українцями, 19 %
франківцями, а 16 % громадянами України. Цікаво, що в Івано-Франківська
як міста для життя (для переїзду), значно більше критиків, ніж у ІваноФранківська, як туристичного міста: 24 % проти 7 %.
За самооцінкою, 81 % опитаних франківців щасливі люди. Відчуття щастя
обернено пропорційне до віку: чим старшими є франківці, тим менша частка
щасливих.
Франківці досить традиційні у повсякденному житті: 62 % опитаних
одружені, 97 % вважають себе релігійними людьми, 78 % мають дітей [з них
48 % мають двох дітей, 40 % – одну дитину]. Пріоритетними цінностями для
франківців є міцне здоров’я (83 %), матеріальні блага (64 %) сімейні блага
(67 %) та, трохи рідше, престижна робота (18 %).
Традиційність, а подекуди й консервативність виявляється у ставленні
до інших людей: 52 % респондентів вважають, що вечірки в нічних клубах
не для людей, які перетнули вікову відмітку у 45 років, 63 % переконані,
що серед вчителів не повинно бути представників сексменшин, а 35 %
вважають, що хатні справи – заняття для жінок. Також, 27 % корінних
франківців погоджуються із тим, що вони заслуговують більших привілеїв,
ніж приїжджі, серед не корінних таких – 18 %. Франківці загалом не готові
до близької дистанції з представниками інших груп, проте готові толерувати
їх у своєму оточенні [індекс соціальної дистанції 4,78].

Трапляються в громаді і випадки хамства. Найчастіше це виникає у
результаті контакту з водіями громадського транспорту [98 % респондентів
взаємодіяли з ними протягом останнього півріччя; 26 % зазначають,
що з ними поводились неввічливо] та персоналом у сфері послуг [99 %
взаємодіяли, до 19 % ставились неввічливо]. Зустрічаються і випадки
упередженого ставлення, найчастіше за віком (11 %) та статтю (5 %).
Незважаючи на існування упередженості, дискримінації чи хамства 74 %
задоволені психологічним кліматом в місті.
Відповідно до результатів дослідження, більшість франківців вважають,
що те, як складається їхнє життя більшою мірою залежить від них, ніж
від зовнішніх обставин, що може свідчити про усвідомлення особистої
відповідальності. При цьому франківці характеризуються інертністю.
Індекс екологічної відповідальності становить 3,26 (з 5 можливих),
індекс активності – 2,72 (із максимальних 10). Та це не є проявом
безумовної пасивності, 83 % декларує, що здійснювали принаймні одну
із запропонованих екопрактик протягом останніх 12 місяців. До топ-3
екопрактик франківців увійшли: сортування побутових відходів (67 %),
зменшення використання пластику і виробів з нього (40 %) та регулярне
використання франківцями багаторазових торбинок для покупок.
Індекс громадської відповідальності теж вище середнього і дорівнює 3,43
[може коливатися від 1 до 5], однак індекс активності низький і становить
1,22 [може коливатися від 0 до 8]. У цьому контексті цікавим є те, що 69 %
учасників дослідження постулюють: тільки від мешканців залежить, який
вигляд мають прибудинкові території в житлових кварталах, але зчаста
опитані нарікають на забрудненість прибудинкових територій, перекладаючи
відповідальність на погану роботу комунальників. Проблеми благоустрою,
до речі, як і проблеми із дорогами, інфраструктурою, а також роботою та
доходами населення франківці згадують досить часто.
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резюме

Із запропонованих практик найпопулярнішою із громадських активностей
виявилась участь у місцевих виборах. Проте існує значна відмінність між
декларованою респондентами та зареєстрованою явкою. Відповідно до
відповідей респондентів, 75 % з них проголосували у 2020 році. Однак, за
даними Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії явка
склала 40 %.1 82 % опитаних не є членами громадських організацій, хоча
половина опитаних їм довіряє.
Левова частка (92 %) мешканців згодні, що дрібні пожертви можуть
врятувати комусь життя; 90 % вважає, що навіть за відсутності грошей
можна творити добрі справи власними зусиллями. Однак відповіді опитаних
свідчать: лише 36 % займались благодійністю протягом останнього року,
6 % – були донорами крові, 3 % – волонтерами.
На рівні настанов франківці рахуються із загальноприйнятими правилами:
92 % вважають, що слід дотримуватись правил навіть тоді, коли інші
їх порушують. Думка опитаних щодо дотримання правил гри іншими
містянами невтішна: 81 % вважає, що серед франківців є ті, що ухиляються
від сплати податків, 86 % думає, що частина франківців несвоєчасно сплачує
рахунки за надані комунальні послуги, близько 80 % називають інтернеткористувачів громади споживачами піратського контенту, а 97 % вважає, що
її мешканці порушують правила дорожнього руху.

Сімейний щомісячний дохід переважної більшості (41 %) франківців від 10
до 20 тис. грн, 9 % задекларували, що ця сума перевищує 20 тис. грн, усі інші
(44 %) щомісяця акумулюють менше 10 тис. сімейного доходу. При цьому,
60 % опитаних - працюють. Значну частину (40 %) сімейного бюджету
мешканці витрачають на продукти харчування [100 % опитаних обирають
цю категорію витрат], п’ята частина доходу спрямовується на оплату
комунальних послуг [серед 98 %, хто обрав цю категорію], 15 % доходу
витрачають на оплату за оренду житла [орендують житло 14 %]. Частка
витрат на лікування та купівлю одягу становить по 10 % для обидвох
категорій [обрали категорії 82 % та 81 %, відповідно].
56 % учасників опитування зазначили, що подорожували Україною чи
закордон, з відпочинковою метою або у справах протягом останніх трьох
років. 61 % мешканців задоволені тим, як вони проводять своє дозвілля, на
яке вони витрачають 27 % свого часу [близько 38 % відводиться роботі,
35 % – хатнім справам].

В окремих актуальних контекстах активність та відповідальність
корелюють: чим вища відповідальність, тим активніші містяни. Цікаво, що в
контексті екоактивності більш діяльною є молодь, а громадська активність
частіше проявляється серед старших людей, як, власне, і громадська
відповідальність.

1 Джерело: https://www.mvk.if.ua/uploads/files/53677_protokol.pdf
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ДОВІРА
! технічна інформація
Довіра – один із базових елементів функціонування громади. Без
неї неможлива співпраця, взаємодопомога та побудова здорового
демократичного суспільства. Індикаторами довіри в громаді в межах
цього дослідження є довіра до людей загалом, міжперсональна довіра
та довіра до соціальних інститутів.
Для дослідження узагальненої довіри [до людей загалом]
респондентам було запропоновано два запитання:
•

Як Ви вважаєте, в цілому люди заслуговують довіри чи необхідно
бути дуже обережним маючи з ними справу?

•

Як Ви вважаєте, більшість людей намагатимуться скористатися
Вами, якщо їм випаде така можливість, або намагатимуться бути
справедливими?

Для оцінки використовувалася 10-бальна шкала, яка в ході аналізу
була звужена до двох варіантів: від 1 до 5 – група респондентів,
які радше вважають, що з людьми слід бути обережними / люди
спробують скористатися ними [умовно – недовіра]; від 6 до 10
– більшості людей можна довіряти / люди намагатимуться бути
справедливими з ними [умовно – довіра].

Загалом франківці схильні довіряти людям: 67 % респондентів погоджуються
з тим, що більшості людей можна довіряти, близько 59 % вважають, що люди
намагатимуться бути справедливими у взаємодії з ними. Описані показники
свідчать про відкритість франківців.
Найбільше представники громади довіряють найближчому оточенню – 99 %
опитаних франківців довіряють членам родини, 86 % – друзям, 65 % – сусідам,
58 % – колегам по роботі. До знайомих довіри значно менше (35 % довіряють),
до незнайомців – її взагалі немає (2 % довіряють).
Лідерами інституційної довіри є міський голова Івано-Франківської ТГ
(80 %) та релігійні установи (77 %). До топ-5 інституцій, яким довіряє
франківська громада також входять заклади освіти, заклади охорони
здоров’я та громадські організації, довіру до яких декларують 61 %, 59 % та
55 % відповідно. Понад половина – 51 % довіряє й місцевим ЗМІ. Натомість,
антидовіру декларують суддівському корпусу, прокуратурі, банкам і
страховим компаніям, таких 55 %, 50 % та 39 %, відповідно.

Під “міжперсональною” мається на увазі довіра до оточуючих: рідних,
співмешканців, сусідів, представників громади тощо. Респондентам
було запропоновано оцінити, якою мірою вони довіряють
представникам різних груп від 1 до 5, де 1 – “Взагалі не довіряють”, 5 –
“Цілковито довіряють”.
Інституційна ж довіра, на відміну від персональної, стосується не
окремих людей, а організацій, представників інституцій та закладів. В
межах дослідження було виміряно довіру до міського голови ІваноФранківської ТГ, депутатів від округів, структурних підрозділів міської
ради, а також інших органів влади, державних та громадських установ.
Респондентам було запропоновано оцінити, наскільки вони довіряють
особам, установам та організаціям Івано-Франківська із переліку,
використовуючи шкалу від 1 до 5, де 1 – “Зовсім не довіряють”, 5 –
“Цілком довіряють”.
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УЗАГАЛЬНЕНА ДОВІРА
? Як Ви вважаєте, в цілому люди заслуговують довіри чи необхідно
бути дуже обережним маючи з ними справу?

? Як Ви вважаєте, більшість людей намагатимуться скористатися
Вами, якщо їм випаде така можливість, або намагатимуться
бути справедливими?
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довіра

ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА

МІЖПЕРСОНАЛЬНА ДОВІРА

умовні позначення
Не довіряють
Важко відповісти, довіряють чи ні
Довіряють
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ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО МІСТА
! технічна інформація
Лояльність франківців до міста один із індикаторів, який дає розуміння
наскільки франківці (не) прихильні до середовища в якому живуть. Ці
показники вимірювали за допомогою загальних оцінок задоволеності
життям в громаді та гордості бути її мешканцями.
Окрім загальних оцінок, для вимірювання лояльності мешканців
до міста в межах дослідження було використано Індекс споживчої
підтримки [Net Promoter Score, NPS]; у цьому дослідженні – показники
лояльності до Івано-Франківська як до туристичної дестинації та місця
проживання [на рівні готовності адвокатувати].
Для розрахунку показників використовувались відповіді респондентів
на запитання:
•

З якою ймовірністю Ви б порадили відвідати Івано-Франківськ
своїм рідним, друзям, знайомим з інших міст або з-за кордону в
якості туристів?

•

З якою ймовірністю Ви б порадили переїхати до Івано-Франківська
своїм рідним, друзям, знайомим з інших міст або з-за кордону?

92 % учасників опитування пишаються тим, що вони є мешканцями
Івано-Франківської громади. Хоча ідентифікують себе радше українцями,
аніж франківцями [46 % проти 19 %, відповідно]. 88 % мешканців
задоволені своїм життям у Івано-Франківську, натомість тих, хто повністю
незадоволений життям тут - лише 4%. Примітно, що задоволених серед
представників вікової групи 61+ дещо менше, ніж в інших вікових групах.
Менше задоволених і серед безробітних, аніж серед працюючих. У ІваноФранківська, як міста для життя (для переїзду), значно більше критиків,
ніж у Івано-Франківська, як туристичного міста: 24 % проти 7 %. Тих, хто із
високою ймовірністю радитиме відвідати Івано-Франківськ 47 %, тих, хто
радитиме переїхати сюди, дещо менше – 36 %.

? Чи пишаєтесь тим, що Ви є мешканцем_кою Івано-Франківська?

Для відповіді респондентам пропонувалася шкала, де 0 – “Ймовірність
відсутня”, а 10 – “Найбільша ймовірність”.
Розрахунок показників передбачає сегментування мешканців на такі
групи:
критики [оцінки від 0 до 6];
нейтральні [оцінки від 7 до 8];
промоутери [оцінки від 9 до 10].

умовні позначення
Ні
І так, і ні однаковою
мірою
Так
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЯК ДЕСТИНАЦІЯ ДЛЯ...
Подорожей

Переїзду

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ФРАНКІВЦІВ
? Ким Ви себе почуваєте в першу чергу?

18

лояльність до міста

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

умовні позначення
Незадоволені
Задоволені та незадоволені
однаковою мірою
Задоволені
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ЦІННОСТІ
! технічна інформація
Досліджуючи ціннісні орієнтації, а в перспективі і зміну цінностей
громади, можна зрозуміти у якому напрямку вона рухається.
Розуміння переважаючих цінностей дозволяє відповідним органам
формувати програму дій для покращення якості життя громади. Серед
наявних методик дослідження цінностей було обрано адаптовану
методику, яка базується на концепції Петровського А.В.2
До трирівневої моделі ціннісної системи особистості було включено:
•

цінності адаптації - відображають спрямованість на усунення
тривоги щодо безпеки [міцне здоров’я, матеріальне благополуччя,
збереження порядку та стабільності в суспільстві],

•

цінності соціалізації - обумовлені орієнтацією на інших людей,
інтеграцію в суспільство [сімейне благополуччя, престижна
робота, суспільне визнання, повага оточуючих],

•

цінності індивідуалізації - спрямовані на розвиток та
самоактуалізацію [інтелектуальна і творча самореалізація,
гуманне і толерантне ставлення до оточуючих, демократичні
права і свободи].

В межах дослідження респондентам було запропоновано обрати із
переліку не більше трьох цінностей, які є важливими для них.

У розподілі цінностей можемо побачити, що для мешканців Франківської ТГ
найбільш важливими є цінності адаптації, зокрема - здоров’я та матеріальне
благополуччя (їх обрали 83 % опитаних та 64 % відповідно), а також цінності
соціалізації – такі як сімейне благополуччя (67 %). Натомість ті цінності,
які пов’язані з саморелізацією чи захистом прав і свобод перебувають
внизу ієрархії цінностей франківців. Можна припустити, що це пов’язано з
невпевненістю у власній безпеці та економічній стабільності. В ситуації, коли
не вдається задовольнити базові потреби, питання самореалізації, пошуку
хобі чи відстоювання демократичних прав стають другорядними.

2 Джерело:http://www.intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Yanitsky_Zennostn_orientazii.pdf
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ПРОАКТИВНІСТЬ
! технічна інформація
Ми розуміємо поняття “проактивність” через здатність людини брати
на себе відповідальність за власне життя та ініціативність у втіленні
власних цінностей. Відповідальність ми вимірюємо на рівні настанов,
тобто оцінюючи які твердження та уявлення людина постулює.
Ініціативність ж вимірюємо на рівні практик, тобто дій чи бездіяльності
людини.
Для з’ясування того чи притаманна мешканцям Івано-Франківської
громади проактивність чи ні, ми обрали чотири теми:
•

поводження з відходами та свідоме споживання,

•

громадсько-політичне життя,

•

доброчинність,

•

дотримання правил гри.

Відповідно до результатів дослідження, більшість франківців вважають,
що те, як складається їхнє життя більшою мірою залежить від них (58 %),
ніж від зовнішніх обставин (42 %), що свідчить про усвідомлення особистої
відповідальності. Висновок про усвідомлення відповідальності підтверджують
і високі індекси відповідальності франківців, про що йтиметься далі.

? Локус контролю
Як Ви вважаєте, від чого, здебільшого, залежить те, як
складається Ваше життя?

Індекс відповідальності – усереднений показник усіх середніх оцінок
(не)згоди з твердженнями щодо відповідальності.
Індекс активності є значенням середнього від суми активностей
членів Івано-Франківської громади.
На формування моделі поведінки людини може впливати локус
контролю: властивість особистості приписувати відповідальність за
усі події в її житті лише зовнішнім силам або власним (внутрішнім)
зусиллям. Екстернальні особистості (схильні до зовнішнього
локусу контролю) зчаста непевні у своїх можливостях, недіяльні
та конформні. Інтернальні особистості (схильні до внутрішнього
локусу контролю) – послідовні, наполегливі в досягненні мети, готові
самостійно відповідати за свої дії.
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проактивність

В окремих актуальних контекстах між активністю франківців [на рівні
втілюваних практик] та рівнем їхньої відповідальності [на рівні настанов]
існує кореляційний зв’язок. Це означає, що чим вища відповідальність, тим
активніші мешканці громади. Та слова франківців не завжди відповідають
їхнім діям. Наразі рівень відповідальності суттєво вищий за рівень
активності. Так, рівень екологічної відповідальності мешканців ІваноФранківської ТГ високий і дорівнює 3,26 [з максимальних 5], а рівень
активності низький - 2,72 [із можливих 10]. Та це не є проявом бездіяльності,
адже 83 % декларує, що здійснювали принаймні одну із запропонованих
екопрактик протягом останніх 12 місяців.

На рівні настанов франківці рахуються із загальноприйнятими правилами:
92 % вважають, що слід дотримуватись правил навіть коли інші їх
порушують і така ж частка опитаних підтримує твердження, що усі борги
важливо повертати вчасно. Із втіленням цих настанов ситуація така [оцінка
учасників дослідження]:

Схожа ситуація спостерігається і з рівнем громадської відповідальності,
індекс якої вище середнього і дорівнює 3,43 [може коливатися від 1 до
5], а індекс активності низький і становить 1,22 [може коливатися від 0
до 8]. Громадяни хоча і постулюють настанови високої громадянської
відповідальності, однак не проявляють активності у цій сфері. Також, було
зафіксовано широку поширеність настанов доброчинності, але відносно
низьку активність мешканців. 92 % учасників дослідження згодні, що
дрібні пожертви можуть врятувати комусь життя; 90 % вважає, що навіть
за відсутності грошей можна творити добрі справи власними зусиллями.
Однак, відповіді опитаних свідчать: лише 36 % займались благодійністю
протягом останнього року, 6 % – були донорами крові, 3 % – волонтерами.

•

більшість опитаних [32 %] вважають, що близько 45 % франківців не
сплачують податки;

•

третина учасників опитування гадають, що близько 45 % франківців
несвоєчасно сплачують рахунки;

•

26 % респондентів вважають, що серед інтернет-користувачів немає
таких, які споживають виключно ліцензійний контент;

•

48 % респондентів вважають кожного другого-третього франківця
порушником ПДР (від 30 % до 60 % порушників).
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ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І АКТИВНІСТЬ
! технічна інформація
Індекс відповідальності може коливатися від 1 до 5.
Індекс активності може коливатися від 0 до 10.

3,26

індекс
ековідповідальності

2,72

індекс
екоактивності

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Питання того, хто відповідальний за сортування сміття - влада міста чи самі
містяни неоднозначне. Серед мешканців Івано-Франківської ТГ щодо цього
питання також немає одностайної думки. Більш, ніж половина опитаних
мешканців громади [55 %] вважає цілком прийнятним викидання відходів у
спільний контейнер допоки влада міста не забезпечить умови для сортування
сміття, ще 32 % не погоджуються із цим твердженням, а 13 % – не дали
однозначної відповіді. Чоловіки та працюючі франківці частіше вважають
такий спосіб утилізації допустимим, ніж жінки та незайняті особи [61 % та
59 %, відповідно, у порівнянні з 50 % серед жінок та 48 % серед незайнятих].

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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Не менш важливим є розуміння того, хто є відповідальним за нанесену
шкоду навколишньому середовищу – окремі домогосподарства чи
підприємства та виробництва. 51 % учасників дослідження не вбачають
значного впливу окремого домогосподарства на забруднення нашої планети
і звинувачують у цьому промисловість. У цьому контексті “більш свідомими”
можна назвати респондентів пенсійного віку; серед них 38 % вважають,
що скорочення відходів на індивідуальному рівні має сенс у глобальних
масштабах. Порівнюючи групи за зайнятістю, більш “ековідповідальними”
є непрацюючі – згодних із твердженням 46 % проти 55 % серед тих, хто
працює.

Переважна більшість (77 %)годжується із тезою про обов’язок мешканців
долучатися до заходів із благоустрою природних територій. Серед
респондентів із вищою освітою згодних із цією тезою на 10 % більше, ніж в
групі без вищої освіти (83 % та 73 %, відповідно).

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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Купівля речей довготривалого вжитку – одна із ознак екологічної свідомості.
Речі довготривалого вжитку допомагають зменшити кінцеву кількість
відходів. Франківці демонструють готовність купувати такі речі, навіть якщо
вони дорожчі [67 %]. Хоча, представники старшої вікової категорії не такі
згуртовані, 49 % з них погоджуються із цим твердженням [представники
інших вікових груп погоджуються на рівні 70-74 %]. Також, рідше схиляються

до купівлі речей довготривалого вжитку незайняті франківці - 58 % [у
порівнянні із 73 % працюючих]. Припускаємо, що причиною цього є низький
рівень матеріального забезпечення [як пенсіонерів, так і непрацюючих].
Також, рідше погоджуються з твердженням купувати речі довготривалого
вжитку респонденти без вищої освіти, ніж із вищою [таких 62 % та 74 %,
відповідно].

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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ЕКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
Франківці не лише розуміють власний екологічний обов’язок, а ще й
досить активно намагаються втілювати екопрактики в повсякденне життя.
83 % зазначають, що здійснювали принаймні одну (із запропонованих)
екопрактику протягом останніх 12 місяців. Ці 83% включають в себе
48 % “помірно активних” [здійснювали від 1 до 3 практик], і 35 % “активних
франківців” [здійснювали 4 і більше екопрактик]. Знову ж таки, жінки у
цьому випадку більш активізовані, ніж чоловіки [88 % проти 78 %]. Тенденція
збереглася і щодо освіти: ті, хто мають вищу освіту, більш екоактивні, таких
91 % проти 79 % респондентів без вищої освіти.
Найпопулярнішою серед практик виявилось сортування побутових відходів
[67 % респондентів, за їхніми словами, виконують цю практику]. Чим старші
респонденти, тим більша їх кількість декларує сортування. Жінки сортують
відходи частіше за чоловіків: 76 % та 57 %, відповідно. Освіченість також
корелює із активністю сортування: мешканці з вищою освітою декларують
сортування у 80 % випадків, мешканці без вищої освіти – у 58 % випадків.
Наступна за популярністю екопрактика – зменшення використання пластику
та виробів з нього [40 % респондентів]. Зауважимо, що жінки частіше
декларують зменшення використання пластикових виробів, ніж чоловіки –
44 % та 36 % відповідно. 48 % опитаних із вищою освітою також намагаються
зменшити кількість пластику у своєму житті, в той час як серед мешканців
без вищої освіти таких лише 35 %.
Топ-3 екопрактик закриває регулярне використання франківцями
багаторазових торбинок для покупок. Їхнє використання декларують 36 %
мешканців громади. Бажання користуватися багаторазовими торбинками

приходить до франківців із віком. Таких, що за останні 12 місяців
користувалися такими торбинками серед груп 18-30 років – 29 %, 31-45 років
– 34 %, 46-60 років – 41 % та 61+ років – 40 %. Жінки частіше користувалиcя
багаторазовими торбинками, ніж чоловіки: 42 % та 30 % відповідно. Однак,
припускаємо, що частина франківців під словосполученням “багаторазова
торбинка” розуміли повторне використання одноразового поліетиленового
пакету, а не тканинних аналогів.
Чверть франківців декларує, що здавала небезпечні відходи у спеціалізовані
пункти прийому. Пенсіонери робили це вдвічі рідше, ніж представники
молодших вікових груп [18-30 років – 34 %, 31-45 років – 30 %, 46-60 років
– 24 % та 61+ років – 15 %]. Більш екоактивними за цим показником є
респонденти із вищою освітою [38 %], ніж ті, в кого такої немає [16 %].
Працюючі здавали небезпечні відходи частіше за непрацюючих [29 % та 21%
відповідно].
П’ята частина опитаних здавали вторсировину в пункти прийому, а також
використовували екологічно чистий транспорт, таких 23 % та 22% відповідно.
Притому, частіше користуються велосипедами / самокатами молодші
франківці [18-30 років – 31 %, 31-45 років – 30 %, 46-60 років – 21 % та 61+
років – 7 %], чоловіки вдвічі частіше за жінок [32 % та 14 % відповідно].
Майже вдвічі частіше за незайнятих здійснювали таку екопрактику
працюючі франківці [29 % та 13 % відповідно]. Усі інші екологічні практики
[серед запропонованих] здійснювали менше 20 % опитаних.

28

проактивність
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ПРАКТИКИ ЕКОАКТИВНОСТІ, ЯКІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ ВТІЛЮВАЛИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ
За віком

За cтаттю

За освітою

За працевлаштуванням

Усі
респонденти

18-30

31-45

46-60

61+

Чоловік

Жінка

Без вищої
освіти

Вища освіта

Працюючі

Непрацюючі

Сортування побутових відходів для роздільної
утилізації

67%

64%

64%

71%

71%

57%

76%

58%

81%

66%

69%

Зменшення використання пластику та виробів з нього

40%

44%

40%

42%

37%

36%

44%

35%

48%

41%

40%

Регулярне використання багаторазових торбинок для
покупок

36%

29%

34%

41%

40%

30%

42%

35%

38%

35%

37%

Здача небезпечних відходів в спеціалізовані пункти
прийому [батарейки, ртутні термометри, аерозолі,
люмінесцентні лампи]

26%

34%

30%

24%

15%

27%

25%

16%

38%

29%

21%

Здача вторсировини в пункти прийому [папір, скло,
метал]

23%

21%

21%

24%

26%

22%

24%

20%

28%

23%

24%

Використання екологічно чистого транспорту для
пересування містом (велосипед, самокат, електрокар
тощо)

22%

31%

30%

21%

7%

32%

14%

19%

27%

29%

13%

Пожертвування вживаних, але ще придатних до
використання, речей на благодійність

19%

28%

22%

15%

10%

12%

24%

10%

29%

19%

18%

Регулярне використання багаторазового горнятка /
чашки для купівлі кави на виніс (“coffee to go”)

15%

23%

21%

10%

5%

16%

14%

8%

23%

17%

11%

Участь у толоках

13%

16%

13%

14%

8%

12%

13%

11%

14%

16%

8%

Участь в акціях висадки дерев

11%

12%

12%

11%

9%

12%

10%

10%

11%

14%

7%

Жодне з перелічених

17%

14%

19%

15%

17%

22%

12%

21%

9%

17%

17%

Практика
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! технічна інформація
Респондентів за рівнем їхньої відповідальності було поділено на на
дві групи: “низької відповідальності” та “високої відповідальності”.
Відтак, групу “низької відповідальності” сформували респонденти
із середніми оцінками їхньої відповідальності від 1 до 3 [включно].
Група “високої відповідальності” охоплює респондентів із середніми
показниками більше 3. А за рівнем активності респондентів можна
розділити на три групи: неактивні, помірно активні та активні. За
активністю група “неактивні” включає тих, хто не здійснив протягом
останніх 12 місяців жодної із запропонованих екопрактик. “Активні”
– ті, хто здійснив щонайменше 4 практики. “Помірно активні” - ті, хто
здійснив від 1 до 3 практик.

Рівень екологічної відповідальності мешканців Івано-Франківської ТГ досить
високий. До групи “високої відповідальності” належить 61 % опитаних
мешканців. Примітно, що жінки більш еко відповідальні, ніж чоловіки [66 %
проти 55 %], а респонденти із вищою освітою більш відповідальні за тих, які
такої не мають [69 % та 55 % відповідно]. Рівень активності також перебуває
на достатньо високому рівні: лише 17% опитаних не здійснювали жодної із
зазначених практик. При цьому, чи вища відповідальність, тим активніші
містяни.
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ГРУПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ГРУПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОАКТИВНОСТІ

умовні позначення
Висока ековідповідальність
Низька ековідповідальність

Активні
Помірно активні
Неактивні
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УСВІДОМЛЕНЕ СПОЖИВАННЯ
Свідомий підхід до вибору виробника і товару може мати вплив одразу на
декілька сфер. Вибір локального чи національного виробника дозволяє
підтримувати місцевий бізнес. З точки зору захисту екології – це краще
для довкілля, адже витрачається менша кількість палива, аніж на
транспортування товару з-за кордону. В контексті України, важливим також
є політичний контекст, де відмова від продуктів російського виробництва
може демонструвати небажання підтримувати країну- агресора.

? Наскільки важливими для Вас при виборі товару є такі його особливості?

83 % опитаних франківців декларують, що оберуть товар, якщо він від
національного виробника, 77 % оберуть товар, якщо його виробник
локальний (місцевий). Якщо ж товар вироблений за кордоном – його
обрання декларують 67 % учасників дослідження. 65 % опитаних зазначили,
що оберуть товар, якщо він має екомаркування, ще 63 %, якщо він
виготовлений ековідповідальним бізнесом, а 58%, якщо бізнес соціально
відповідальний.

умовні позначення
Не оберу цей товар
Важко відповісти, оберу
цей товар чи ні
Оберу цей товар
Нічого про це не знаю
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ГРОМАДСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І АКТИВНІСТЬ
ГРОМАДСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

! технічна інформація
Індекс відповідальності може коливатися від 1 до 5.
Індекс активності може коливатись від 0 до 8 [ в індекс не включені
практики подання електронних петицій, розробки / ініціювання
міських проєктів, участі у форумах та конференціях, натомість, додано
“членство в організаціях”].

3,43

індекс громадської
відповідальності

1,22

індекс
громадської
активності

Для побудови проактивного громадянського суспільства є важливими
довіра до процесів виборів, віра у важливість власного голосу та впливу
на політичні процеси. Через зневіру у власних силах, прозорості виборів
чи тендерів люди можуть бути менш активними у відстоюванні власних
інтересів, боротьбі з корупцією чи розвитку власної громади.
Голос окремого виборця нічого не вирішує на виборах – половина опитаних
[55 %] не погоджується із цим твердженням. Це може свідчити про
розуміння франківцями важливості їхньої участі у виборчому процесі. Серед
респондентів із вищою освітою незгоду із твердженням декларують 63 %,
серед тих, хто такої не має – 48 %. Тобто, серед людей без вищої освіти є
більша частка тих, хто сумнівається у важливості окремого голосу і його
цінності на виборах.

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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66 % мешканців громади вважають, що звичайні громадяни можуть впливати
на важливі політичні рішення. Цікаво, що водночас як представники
старшого покоління [61+], так і молодшого [18-30 років] більш скептично
ставляться до сили впливу звичайних громадян на політичні процеси у
порівнянні до інших вікових груп. У групі 18-30 років з цим твердження
погоджуються 55 %, у 61+ років - 60%. У групах 31-45 років та 46-60 років - по
73 %. Окрім того, серед працюючих більша частка тих, хто вірить у вплив
звичайних громадян на політичні процеси, у порівнянні з незайнятими:
погоджуються з твердженням 71 % працюючих та 59 % непрацюючих.

Думки франківців щодо прозорості та об’єктивності визначення переможців
у конкурсах громадських проєктів та тендерів розділилися: 31 % вважають,
що брати участь у конкурсах, тендерах чи програмах підтримки громадських
проєктів немає сенсу, адже переможці більшості з них відомі наперед, ще
32 % не погоджуються із цим твердженням, а 37 % вагаються із відповіддю.
Більшою мірою невизначені респонденти віком старше за 61 рік, таких 44 %.

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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69 % учасників дослідження постулюють: тільки від мешканців залежить,
який вигляд мають прибудинкові території в житлових кварталах.
Респонденти віком від 18 до 30 років менш охоче погоджуються з цим
твердженням [56 %, аналогічний показник для представників інших груп
– понад 70 %]. Підтримка менше 70% спостерігається і в групах чоловіків,
франківців без вищої освіти та непрацюючих [63%, 65% та 63%, відповідно].
Загалом усі показники досить високі.

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються
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ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Із запропонованих практик найпопулярнішою із громадських активностей
виявилась участь у місцевих виборах. Чим старші респонденти, тим частіше
вони декларують участь у виборах. Проте цікавим є те, що існує значна
відмінність між декларованою респондентами та зареєстрованою явкою.
Згідно з відповідями респондентів, 75 % з них проголосували у 2020 році.
Однак, за даними Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії
явка склала 40 %.3
Щодо інших проявів громадської активності, 10 % голосували за
громадський бюджет, 6 % брали участь у громадських слуханнях /
обговореннях. При чому, представники групи 18-30 років рідше декларують
участь у виборах, ніж представники інших вікових груп. Усі інші практики
згадують менше 5 % респондентів. 82 % не є членом жодної із громадських
об’єднань [релігійних спілок, спортивних клубів, партій тощо], а 7%
декларують членство в релігійних організаціях.

франківців декларують
голосування на виборах у
2020 році

За віком

Практика

Голосування на місцевих
виборах (2020 рік)

18-30

31-45

46-60

61+

54%

75%

84%

86%

3 Джерело: https://www.mvk.if.ua/uploads/files/53677_protokol.pdf

37

проактивність

ПРАКТИКИ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ, ЯКІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ ВТІЛЮВАЛИ ПРОТЯГОМ
ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ
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! технічна інформація
Респондентів за рівнем їхньої відповідальності було поділено на
дві групи: “низької відповідальності” та “високої відповідальності”.
Відтак, групу “низької відповідальності” сформували респонденти
із середніми оцінками їхньої відповідальності від 1 до 3 [включно].
Група “високої відповідальності” охоплює респондентів із середніми
показниками більше 3. А за рівнем активності респондентів можна
розділити на три групи: неактивні, помірно активні та активні. За
активністю група “неактивні” включає тих, хто не здійснив протягом
останніх 12 місяців жодної із запропонованих громадських практик.
“Активні” – ті, хто здійснив щонайменше 4 практики. “Помірно активні”
- ті, хто здійснив від 1 до 3 практик.

Більшість опитаних франківців потрапляють в групу “високої”
громадської відповідальності, таких 70 %. Частка франківців із високою
відповідальністю в молодшій віковій групі (18-30 років) дещо нижча, ніж в
інших [61 %; інші на рівні 68-76 %].
71 % опитаних франківців потрапляють в групу “помірно активних”, ще 19 % є
неактивними, а 10% активними. Найменш активними є представники вікової
групи 18-30 років, таких 31 % [аналогічний показник по інших вікових групах
коливається від 11 % до 22 %]. Рівень громадської активності франківців
корелює із рівнем їх відповідальності: чим вища відповідальність, тим
активніші містяни.
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ГРУПИ ЗА РІВНЕМ ГРОМАДСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ГРУПИ ЗА РІВНЕМ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

умовні позначення
Висока ековідповідальність

Активні

Низька ековідповідальність

Помірно активні
Неактивні
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ДОБРОЧИННІСТЬ
92 % учасників дослідження згодні, що дрібні пожертви можуть врятувати
комусь життя. 90 % вважає, що навіть за відсутності грошей можна творити
добрі справи власними зусиллями. Однак, важливо не тільки декларувати
такі цінності, а й я втілювати їх. При такій високій підтримці цінностей
доброчинності, активність мешканців Івано-Франківської ТГ – відносно
низька: 36 % займались благодійністю протягом останнього року, 6 % – були
донорами крові, 3 % – волонтерами.

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються

Лише 3 % франківців за останній рік мали досвід участі у діяльності
організацій на громадських засадах. Ті ж, хто такий досвід мав,
розповідають про роботу в реабілітаційних центрах для учасників АТО/ООС
(7 випадків), волонтерство при церкві, яку відвідують (4 випадки), участь у
екологічних проєктах (1 випадок).

? Чи брали Ви участь у діяльності організацій / громадських
ініціатив на громадських засадах протягом останнього року?

? Чи були Ви донором крові протягом останнього року?
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? Чи переказували / передавали Ви протягом останнього року
гроші на благодійність або підтримку проєктів?

Респонденти молодшого віку частіше декларують заняття благодійністю,
ніж респонденти старшого віку. 42 % серед людей від 18 до 30 років
займаються благодійністю у вигляді переказу грошей чи підтримку проєктів,
серед франківців старше 61 року таких 25 %. Також жінки, респонденти із
вищою освітою та працюючі передавали гроші на благодійність частіше,
ніж протилежні до них групи. Високий рівень відповідальності (настанови)
може бути ґрунтом для зростання активності франківців у майбутньому.
Загалом, 36 % учасників опитування зазначили, що передавали кошти на
благодійність протягом останнього року.

? На що були скеровані благодійні внески?
[серед тих, хто передавав гроші на благодійність]
Відповіді респондентів:
допомога церкві (284); дітям-сиротам / підтримка дитячих будинків (14);
підтримка хворих дітей (31), зокрема, онкохворих (8); передавали кошти на
лікування (27), зокрема, онкохворим (4); скеровували внески в благодійну
організацію “Дім Сірка” (15), “Мальтійська служба допомоги” (2), “Фонд
Карітас” (2), а також передавали речі в “Карітас” для бідних (2); допомагали
малозабезпеченим (7) та бездомним людям (2), воїнам АТО / ООС (8),
людям похилого віку / підтримували будинки престарілих (3); підтримка
екологічний та ІТ проєктів, підтримка спортсменів, благодійних концертів (2),

Так

4 Тут і надалі таким чином
маркуватиметься частота згадування
того чи іншого конструкту,
виокремленого в ході аналізу
“відкритих” запитань; якщо частота не
вказана – згадування одиничне.
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ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ГРИ
Франківців важко назвати порушниками загальноприйнятих правил.
Щонайменше на рівні декларування настанов. 92 % респондентів вважають,
що слід дотримуватись правил навіть коли інші їх порушують. 92 %
вважають, що усі борги важливо повертати вчасно. Значущих відмінностей
за групами в обидвох випадках зафіксовано не було.

А яка ситуація із втіленням цих настанов? Оцінку здійснювали учасники
дослідження:
•

Щодо сплати податків, 10 % переконані, що неплатників податків
серед франківців немає. Безумовно ці респонденти мають рацію,
адже кожен українець сплачує податки, які вже закладені в ціни
товарів та послуг (ПДВ), що ми купуємо. Від цих податків неможливо
ухилитися. Водночас, більшість опитаних [32 %] вважають, що близько
45 % франківців не сплачують податки. Таке судження теж слушне.
За різними оцінками від 30 % до 45 % економіки в Україні є тіньовою,
що передбачає несплату податків. За даними Державної служби
статистики5 37 % серед зайнятого населення Івано-Франківської
області за 2019 рік є неформально зайнятим.

•

Щодо своєчасної сплати комунальних послуг, 28 % учасників
опитування гадають, що 45 % франківців несвоєчасно сплачують
рахунки, а 19 % вважають, що таких франківців від 60 % до 100 %. 9 %
переконані, що всі франківці сплачують рахунки вчасно.

•

Щодо споживання ліцензійного контенту, 26 % респондентів вважають,
що серед інтернет-користувачів немає таких, що споживають виключно
ліцензійний контент. 23 % учасників дослідження вважають, що таких
не більше 15 %, 19 % стверджує, що серед франківців таких 15-30 %.

•

Щодо дотримання правил дорожнього руху, то 30 % опитаних
вважають, що всі або майже всі містяни порушують ПДР (від 60 % до
100 % порушників). 48 % респондентів вважають кожного другоготретього франківця порушником (від 30 % до 60 % порушників).

умовні позначення
Не погоджуються
Важко відповісти,
погоджуються чи ні
Погоджуються

5 Згідно з методологією Державної служби статистики України, неформальна
зайнятість включає всіх зайнятих, які юридично або фактично не є суб’єктами
національного трудового законодавства, системи оподаткування доходів та
соціального захисту. Така діяльність перебуває за межами сфери дії законодавства,
оскільки не регулюється.
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

НЕСВОЄЧАСНА СПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

? Яка частка франківців, на Вашу думку, ухиляється від сплати
податків?					

Таких нема

Такі є

Вагаються із відповіддю

? Яка частка франківців, на Вашу думку, несвоєчасно сплачує
рахунки за надані комунальні послуги?			
		

Таких нема

Такі є

Вагаються із відповіддю
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СПОЖИВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО КОНТЕНТУ

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

? Яка частка франківців серед інтернет-користувачів, на Вашу думку,
споживає виключно ліцензійний контент?				

Таких нема

Такі є

Вагаються із відповіддю

? Яка частка франківців, на Вашу думку, порушує правила
дорожнього руху?					

Таких нема

Такі є

Вагаються із відповіддю
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CОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ
! технічна інформація
Чи не щодня франківці вступають у взаємодію із представниками
абсолютно відмінних між собою груп за етнічною, релігійною чи
фізичною ознакою. Уже згадувалася загальна довіра франківців до
людей, та чи насправді вони такі відкриті до інших, чи не намагаються
дистанціюватися від груп, не схожих на них самих?
Соціальна дистанція – показник, який демонструє ставлення –
симпатію чи антипатію – громади до представників різних груп
(соціальних, релігійних, етнічних тощо). Для оцінки соціальної
дистанції в межах дослідження використовувалася найпопулярніша із
методик – шкала Еморі Богардуса, яка вимірює міжетнічні стосунки.
Респондентам була запропонована адаптована шкала близькості /
віддаленості до представників 22 різних груп [не лише етнічних].
Для оцінки ставлення використовувалась шкала, де 1 – “Допустив_ла
би як членів родини”, 2 – “Допустив_ла би як близьких друзів”, 3 –
“Допустив_ла би як сусідів”, 4 – “Допустив_ла би як колег по роботі”,
5 – “Допустив_ла би як жителів України”, 6 – “Допустив_ла би як
відвідувачів України (туристів)”, 7 – “Не допустив_ла би в Україну”.
Шкала є накопичувальною: обрання респондентом відповіді “член
родини” свідчить про його / її згоду допустити представника певної
групи як близького друга, жителя України чи туриста.

Індекс соціальної дистанції – це середня соціальна дистанція до
кожної із запропонованих груп, який розраховується як середнє
арифметичне. Чим вища оцінка – тим більше громада дистанціюється
від певної групи. Значення індексу може коливатись від 1 до 7, при
цьому:
значення індексу від 1 до 4 – це відчуття злиття громади з
іншими групами, передбачає відсутність поділу на “своїх” і
“чужих”;
значення індексу від 4 до 6 – толерантність громади до інших
груп;
значення індексу від 6 до 7 – ізольованість громади,
несприйняття “чужих”, ксенофобські настрої.
Індекс соціальної дистанції є відносним показником, адже низьке
значення може свідчити не лише про всебічну толерантність, а й
про байдужість спільноти до ідентичності загалом, а високий індекс
часто не передбачає відкриту агресію. У розрахунок індексу не були
включені такі групи: люди, які для збагачення порушують офіційні
правила, обходять норми закону, люди, з відмінними поглядами на
історію чи майбутнє України (як держави), аніж Ви, російськомовні
громадяни України, ветерани АТО/ООС.
На основі значень індексу додатково було сформовано групи злиття,
толерантності та ізольованості.
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“Найкоротша” соціальна дистанція у франківців з ветеранами АТО/
ООС, людьми з фізичними вадами [набутими чи вродженими] або
когнітивними розладами. Їх франківці готові бачити в якості сусідів та /
або колег по роботі. В той же час містяни виявляють однозначне бажання
дистанціюватися від людей, які для збагачення порушують офіційні правила
та закони [59 % франківців взагалі не допустили б їх в Україну (навіть
в якості туристів)], росіян (55 %), ромів (37 %) та представників ЛГБТ+
спільноти (47 %). Тримають дистанцію мешканці громади також щодо
темношкірих людей африканського походження, вихідців з країн Південної
Азії та арабських країн, мусульман, юдеїв.

4,78

Індекс соціальної дистанції мешканців
Івано-Франкцівської громади

“Група толерантності” є найбільшою і складає 70 %, тобто більшість
мешканців Франківської ТГ постулюють, що готові приймати та толерувати
в своєму оточенні інші групи. Ще 26% складає “група злиття”, тобто
підтримують ідею відсутності поділу на “своїх” та “чужих” і воліють
бачити громаду однорідною та не розділеною на різні групи. Частка ж тих
респондентів, які хотіли б ізолюватися від більшості запропонованих груп –
4 %. Найбільш толерантною є молодь (76 %), а група злиття найбільша серед
старшого покоління [30 %]. Загалом значущих відмінностей у розрізі груп
немає.
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Допустили б як ...
? Зазначте Ваше ставлення до таких
соціальних груп населення:

...членів
родини

...близьких
друзів

...сусідів

...колег по
роботі

...жителів
України

...відвідувачів
України
(туристів)

не допустив_
ла би в Україну

Люди, які для збагачення порушують офіційні
правила, обходять норми закону тощо

-

-

6%

2%

14%

19%

59%

Росіяни

0,5%

1%

16%

5%

10%

12%

55%

Роми

0,2%

0,2%

7%

4%

27%

24%

37%

Темношкірі люди африканського походження

-

0%

11%

7%

20%

42%

20%

Представники ЛГБТ+ спільноти

-

1%

20%

7%

17%

9%

47%

Вихідці з країн Південної Азії

-

-

10%

7%

21%

46%

16%

Вихідці з арабських країн

-

-

11%

7%

21%

45%

16%

Мусульмани

-

1%

19%

7%

18%

21%

35%

Юдеї

-

1%

21%

7%

16%

21%

34%

Атеїсти (невіруючі)

1%

1%

28%

9%

35%

13%

14%

Свідки Єгови

-

1%

27%

12%

34%

15%

10%

Кримські татари

1%

4%

30%

11%

30%

17%

8%

Особи, які проживають на окупованих територіях
Донбасу

-

2%

25%

15%

45%

7%

6%

Люди з іншими поглядами на історію чи майбутнє
України, ніж Ви

1%

3%

28%

13%

41%

8%

8%

Внутрішньо переміщені особи з окупованих
територій Донбасу

-

2%

34%

13%

41%

6%

4%

Внутрішньо переміщені особи з окупованих
територій АР Крим

-

2%

35%

12%

41%

7%

4%

Люди інших політичних поглядів, ніж Ви

2%

4%

31%

9%

45%

8%

3%

Російськомовні громадяни України

1%

5%

38%

14%

26%

5%

12%

Люди з когнітивними розладами

2%

7%

57%

5%

27%

2%

-

Люди з вродженими фізичними вадами

2%

10%

53%

5%

29%

1%

-

Люди з набутими фізичними вадами

3%

11%

53%

5%

28%

2%

-

Ветерани АТО / ООС

4%

16%

40%

18%

21%

1%

1%
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CОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА
! технічна інформація
Соціальну безпеку було розглянуто із позиції психологічного клімату в
громаді. В розділ включено два блоки:
•

культура взаємодії, де виявлено випадки неввічливого ставлення
в громаді

•

упереджене ставлення франківців до різних груп (за
віковою, гендерною, релігійною та сексуальною ознакою) та
дискримінація на рівні стереотипів самих франківців щодо інших
груп.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ

КУЛЬТУРА ВЗАЄМОДІЇ
Продовжуючи тему загальної задоволеності франківців громадою в якій
живуть додаємо: переважна більшість (74 %) опитаних загалом задоволена
психологічним кліматом в місті (громаді). Маємо й відмінності за групами:
задоволених серед представників групи 61+ років дещо менше, ніж серед
інших вікових груп, менш задоволеними є й непрацюючі респонденти (у
порівнянні із працюючими).

умовні позначення
Незадоволені
Задоволені та незадоволені
в однаковій мірі
Задоволені
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? Чи траплялися протягом останніх півроку ситуації, коли до Вас
неввічливо ставилися чи грубіянили…

Випадки неввічливого ставлення чи грубіянства для франківців не є
винятковими. Найчастіше це виникає у результаті контакту з водіями
громадського транспорту [98 % респондентів взаємодіяли з ними протягом
останнього півріччя; 26 % з них зазначають, що з ними поводились
неввічливо] та персоналом у сфері послуг [99 % взаємодіяли, до 19 %
ставились неввічливо]. Ймовірність стати жертвою грубіянства з боку
представників ОМС, представників комунальних служб, пасажирів
громадського транспорту чи просто незнайомців майже однакова і
варіюється в межах 10%.

умовні позначення
Випадки траплялися
Випадків не траплялося
Не було контакту
Не знаю / Важко відповісти
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УПЕРЕДЖЕНЕ СТАВЛЕННЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ
Більшість опитаних не відчувала щодо себе упередженого ставлення
оточуючих. З упередженим ставленням щодо себе на підставі віку
зіштовхувалися 11 % респондентів, причому частіше це зауважують люди
поважного віку (61+ років) – 21 %.
Упереджене ставлення через свою стать відчували 5 % франківців.
Частіше з цією проблемою зіштовхуються жінки, ніж чоловіки [8 % проти
1 %]. Водночас, жінки частіше (15 %), аніж чоловіки (5 %) говорять про
упередження на підставі віку, з яким вони зіштовхувались.
Упередження через релігійну / конфесійну приналежність відчував 1 %
опитаних, а через сексуальну орієнтацію – 3 % опитаних. Проте, серед
франківців поширеними є деякі уявлення, що часто стають основою для
упередженого ставлення до представників окремих груп. Зокрема, вони
мають ознаки сексистських, ейджистських чи ксенофобських упереджень.
? Чи відчували Ви коли-небудь упереджене щодо себе ставлення
оточуючих через...

Так
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Щодо упереджень за віком: 52 % респондентів вважають, що вечірки
в нічних клубах не для людей, які перетнули вікову відмітку у 45 років
[примітно те, що чим старші франківці, тим частіше вони так вважають];
70 % опитаних не згодні з необхідністю обмеження виборчого права для
людей старше 61 року. Серед молоді, однак, прихильників такої ідеї більше.
Ще одна теза яка могла б виявити упереджене ставлення на підставі віку
стосується фасонів одягу та зачісок, які не варто використовувати старшим
людям. 46 % франківців вагаються із відповіддю на це запитання, однак
частіше респонденти усе ж не погоджуються із цим твердженням.

За віком

умовні позначення
Не погоджуються
Погоджуються та не
погоджуються водночас
Погоджуються
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Наступна група – гендерні упередження та стереотипи, пов’язані із ними.
35 % вважають, що хатні справи – заняття для жінок [серед чоловіків
цей показник становить 42 %, а серед жінок – 28 %]; 45 % франківців не
вважають хатні справи виключно жіночим заняттям. Більшість [51 %] людей
віком 61+ років мають протилежну думку, що цілком може бути пов’язано
із традиційними цінностями та формою розподілу ролей для радянського
суспільства. Більшість непрацюючих також вважають хатні справи жіночою
роботою: таких 45 % на противагу 27 % серед працюючих. 42 % чоловіків
також декларують згоду із твердженням, а серед жінок таких 28 %. Чи
вважають франківці, що секретар – принизлива робота для чоловіка? Ні.
Щонайменше 49 % опитаних так не вважають, ще 34 % вагаються. 14 %
жінок погоджуються, що бути секретарем для чоловіка це принизливо,
серед чоловіків частка згодних з цим твердженням - 22 %. Працюючі теж
частіше не погоджуються із твердженням: таких 53 % проти 43 % серед
непрацюючих.

умовні позначення
Не погоджуються
Погоджуються та не
погоджуються водночас
Погоджуються
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Франківці вважають себе релігійними людьми (97 % респондентів). Вони (у
своїй більшості) досить лояльно ставляться до людей, які в Бога не вірять:
толерування атеїзму (атеїстів) ми фіксуємо, досліджуючи соціальну дистанцію.
І все ж кожен третій франківець схильний вважати невіруючих людей не
моральними (29%). Чим старші респонденти, тим частіше вони мають
схильність так вважати. І зовсім різнорідними є думки щодо можливості
навчання в католицьких школах дітей з некатолицьких родин: 39 % – не згодні
з твердженням, 29 % – згодні, 32 % – вагаються з відповіддю. Знову ж таки,
старші містяни мають інші переконання, більшість з них – 44 % згодні на такі
обмеження в навчанні.

умовні позначення
Не погоджуються
Погоджуються та не
погоджуються водночас
Погоджуються
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Тема, яку сьогодні все частіше можна зустріти в українському дискурсі –
сексуальна орієнтація та її сприйняття оточуючими. А як ставиться досить
релігійна Івано-Франківська громада до представників сексменшин? Чи
згодні вони із тим, що ті не повинні бути вчителями? Так, 63 % опитаних
погоджуються з запропонованим твердженням. Чим старші респонденти,
тим більша частка згідних.
Також 61 % погоджується, що гомосексуальні пари не повинні виховувати
дітей. Найбільше не толерують виховання дітей такими парами франківці
поважного віку: таких 74 % проти 51 % серед молодих людей. 68 %
непрацюючих також не підтримують такі сім’ї [серед працюючих – 56 %].
Упереджене ставлення франківців до представників ЛГБТ+ спільноти також
було зафіксовано при дослідженні соціальної дистанції.

умовні позначення
Не погоджуються
Погоджуються та не
погоджуються водночас
Погоджуються
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Походження також може бути причиною упереджень та дискримінації:
45 % опитаних вважає доречним обмежити можливість іноземних студентів
оселятись в місті після завершення навчання. 46 % корінних мешканців
погоджуються з необхідністю обмежити можливість іноземних студентів
постійно проживати в громаді після завершення навчання, серед приїжджих
таких 44 %; серед усіх мешканців – 45 %. Із представників вікових груп
більш лояльними виявилися молоді франківці (віком до 30 років): 34 %
з них згодні на введення таких обмежень. Але серед інших груп частка
таких коливається від 44 % до 54 %. 60 % опитаних не погоджуються із
тим, що корінні франківці заслуговують більших привілеїв, аніж приїжджі.
Передбачувано, згідних із твердженням серед корінних франківців
більше – 27 %, а серед приїжджих дещо менше – 18 %.

умовні позначення
Не погоджуються
Погоджуються та не
погоджуються водночас
Погоджуються
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! технічна інформація
Обернене середнє значення оцінок (не)згоди з твердженнями щодо
відкритості [оригінальні формулювання були реверсовані]. Показник
може коливатися від 1 до 5.

3,0

Індекс відкритості до
інакшості

Індекс відкритості є вищим за середній. Співвідношення мешканців
з відносно низькою та високою відкритістю до інакшості – 1:1. Ця ж
пропорція зберігається у більшості соціально-демографічних груп.
Рівновага порушується у віковому розрізі: у групах 18-30 років та 31-45 років
переважають “відкриті до інакшості”, а у групі 61+ років– “закриті”. Дещо
більше “закритих до інакшості” також серед непрацюючих мешканців [55 %
проти 46 % серед працюючих].
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CОЦІАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА
! технічна інформація
Оцінка важливості та задоволеності можливостями для
самореалізації в місті є основними індикаторами виміру соціальної
перспективи в громаді. Наявні в місті можливості дозволяють громаді
розвиватись, створювати бізнеси, здобувати освіту, створювати сім’ї і
комфортно себе почувати.
Респондентам було запропоновано оцінити наскільки вони задоволені
створеними у місті можливостями для самовираження, розвитку та
інтеграції, а також вказати важливість цих аспектів для них. В обидвох
випадках використовувалась 5-бальна шкала оцінки [Задоволеність:
від 1 – “Зовсім не задоволений / задоволена” до 5 – “Цілком
задоволений / задоволена”; Важливість: від 1 – “Зовсім не важливо”
до 5 – “Дуже важливо”].

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ САМОВИРАЖЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Важливість

Задоволеність

Можливості для самовираження
[індекс]

У можливості для самовираження включені такі параметри:
вільне віросповідання, вільне вираження національної ідентичності,
самовираження через зовнішній вигляд, вільне вираження політичних
поглядів.
Можливості для розвитку та інтеграції розкриті через такі параметри:
сімейне життя (з дітьми), здобуття освіти, проведення дозвілля,
професійна реалізація, ведення бізнесу.
Середні оцінки важливості та задоволеності кожним із
запропонованих аспектів розраховувилася як середнє арифметичне
оцінок; значення може коливатись від 1 до 5.
Окрім оцінки можливостей було виміряно рівень щастя франківців,
досліджено практики мобільності, структуру часу мешканців та
задоволеність дозвіллям.

Можливості для розвитку та
інтеграції [індекс]

Індекс задоволеності можливостями для самовираження дещо вищий за
індекс важливості. У випадку з можливостями для розвитку та
інтеграції, – індекс важливості дещо вищий за індекс задоволеності.
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Можливості для вільного віросповідання важливі для 71 % опитаних, коли
задоволені ними 82 %. Люди віком 46-60 років є водночас, як найбільш
вимогливою, так і найбільш задоволеною віковою групою. Віросповідання
більш важливе для непрацюючих, ніж для зайнятих – 85 % та 75 %
відповідно. А задоволених серед цих груп менше: 75 % серед незайнятих і
66 % серед працюючих.
68 % опитаних декларують важливість можливостей для вільного
вираження національної ідентичності, 73 % – задоволеність цим аспектом.
Серед респондентів віком старше 61 року порівняно менше тих, хто
називає такі умови важливими [хоча й тут їх більше половини – 57 %].
Схожа ситуація із задоволеністю. Більш вимогливі, але й більш задоволені
умовами для вираження національної ідентичності працюючі [важливо для
73 %, задоволені – 80 %], у порівнянні із незайнятими [важливо для 60 %,
задоволені – 63 %].
Ще один параметр самовираження в місті стосується свободи політичних
поглядів. І найменш важливий він для людей старших за 61 рік, таких 47 %;
важливість серед представників інших вікових груп коливається від 60 % до
67 %. Відмінність рівня задоволеності у представників груп за віком значно
менша: 61+ років – 63 %, інші групи – 72-74 %. Зауважимо, що найстарша
вікова категорія більш задоволена параметром, ніж відчуває у ньому
потребу. Для 69 % працюючих і для 48 % непрацюючих важлива свобода
вираження політичних поглядів, задоволеність декларують відповідно
76 % та 62 % представників цих груп.
Зовнішній вигляд – ще один особистий спосіб самовираження. Цей
аспект є важливим для половини [51 %] опитаних франківців. Проте 44 %
опитаних серед людей пенсійного віку вагаються, важливі для них такі
можливості в громаді чи ні; більшість в усіх інших вікових груп переконана,
що – так. В групі 61+ років точно не можуть сказати чи задоволені вони
такою свободою самовираження – невизначених 55 %. Однак, 42 % все ж
задоволені створеними в місті можливостями для цього.
46 % чоловіків та 56 % жінок декларують важливість самовираження
через свій вигляд, задоволених 50 % та 61 %, відповідно. Працюючі більше
хвилюються щодо самовираження через зовнішній вигляд, ніж непрацюючі,
таких 56 % та 44 %, відповідно. Проте в обидвох випадках задоволеність усе
ж перевищує важливість.

умовні позначення
Важливо
Важко відповісти,
важливо чи ні
Важливо
Задоволені
Важко відповісти,
задоволені чи ні
Незадоволені
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* Можливості для вільного
віросповідання

Неважливо

Важко
відповісти,
важливо
чи ні

18-30

6%

31-45

5%

46-60

* Можливості для вільного
вираження національної
ідентичності

Важливо

Незадоволені

Важко
відповісти,
задоволені
чи ні

Задоволені

24%

70%

2%

24%

74%

26%

70%

1%

14%

85%

23%

77%

3%

7%

91%

61+

8%

24%

68%

3%

23%

74%

Працюючі

3%

23%

75%

7%

27%

66%

Непрацюючі

2%

13%

85%

3%

22%

75%

18-30

4%

27%

69%

2%

19%

79%

31-45

6%

22%

72%

3%

21%

76%

46-60

1%

26%

73%

20%

80%

61+

10%

34%

57%

4%

40%

56%

Працюючі

2%

24%

73%

2%

18%

80%

Непрацюючі

9%

31%

60%

3%

34%

63%
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* Можливості для вільного
вираження політичних поглядів

* Можливості для
самовираження через
зовнішній вигляд

Неважливо

Важко
відповісти,
важливо
чи ні

Важливо

Незадоволені

Важко
відповісти,
задоволені
чи ні

Задоволені

18-30

8%

32%

60%

5%

24%

72%

31-45

10%

23%

67%

10%

18%

72%

46-60

7%

28%

65%

6%

20%

74%

61+

15%

39%

47%

7%

31%

63%

Працюючі

7%

24%

69%

7%

18%

76%

Непрацюючі

14%

39%

48%

7%

31%

62%

18-30

8%

35%

57%

2%

32%

66%

31-45

6%

35%

59%

8%

29%

63%

46-60

13%

41%

46%

6%

42%

52%

61+

15%

44%

41%

3%

55%

42%

Чоловік

12%

42%

46%

7%

44%

50%

Жінка

9%

36%

56%

4%

36%

61%

Працюючі

5%

39%

56%

5%

35%

60%

Непрацюючі

17%

39%

44%

6%

45%

49%
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Деякі умови в місті не однаково важливі для різних груп франківців.
Важливість умов для здобуття освіти серед опитаних зменшується зі
зростанням віку: якщо для представників групи 18-30 років ця умова
важлива для 90 %, то серед групи 61+ років лише 40 % називає її вагомою.
Наявність умов для здобуття освіти важлива для 76 % тих, хто вже має вищу
освіту і 64 % тих, хто такої не має. Важливість створення в місті сприятливих
умов для отримання освіти декларують 76 % зайнятих респондентів і 56 %
незайнятих. Подібні тенденції спостерігаємо і щодо оцінок задоволеності
цим аспектом.
Професійна реалізація важлива для 62 % опитаних, а задоволені цією
умовою у Івано-Франківській громаді – 53 %. При чому, важлива вона лише
для 40 % опитаних респондентів пенсійного віку, коли серед представників
молодшої вікової групи (18-30 років) її значущість декларують 80 %
респондентів. Професійно реалізуватися у громаді важливіше для чоловіків,
ніж для жінок [68 % та 57 %, відповідно]; для тих, хто вже здобув вищу освіту,
ніж для тих, в кого вона відсутня [73 % та 54 % відповідно]; а також для
працюючих, ніж для незайнятих [69 % та 59 % відповідно].
Важливість можливостей для ведення бізнесу обернено пропорційна віку,
а для більшості респондентів [41 %] віком старше за 61 рік цей параметр не
важливий. Якщо 59 % чоловіків та 43 % жінок називають важливою умову
ведення бізнесу в місті, то задоволених нею в Івано-Франківську серед них
майже однакова частка – 44 % та 39 % відповідно. Вдвічі більше працюючих
респондентів декларують важливість цього параметру, за тих, хто не працює
[35 % та 61 %, відповідно]. Особливість щодо задоволеності цим параметром
полягає у високих частках “невизначених” або ж радше необізнаних щодо
наявності умови для бізнесу в Івано-Франківську.

умовні позначення

Важливість можливостей для сімейного життя (з дітьми) декларують
82 % опитаних. Молоді франківці та мешканці старші за 61 рік рідше
відзначають важливість можливостей для сімейного життя, ніж центральні
вікові групи. Ймовірно така оцінка спричинена відсутністю неповнолітніх
дітей у у представників цих груп. Водночас, важливість залишається на
високому рівні – понад 70 %. Частіше відзначають важливість і декларують
задоволеність цим аспектом працюючі респонденти, ніж непрацюючі.

Важливо

Чи сприяють сімейному життю умови Івано-Франківської громади?
Переважна більшість [78 %] каже, що так. Наявний розрив у оцінках
важливості та задоволеності і щодо створених умов для проведення
дозвілля. Найменш важливими умови для проведення дозвілля є для
респондентів віком 61+ років [62 % проти 82 % і більше в інших вікових
групах]. Працючим ці умови важливіші, аніж непрацюючим [86 % та 72 %,
відповідно], та й задоволені вони ними більше [77 % та 58 % відповідно]. За
рівнем освіти є відмінності лише за показником важливості – вона вища
для тих хто здобув вищу освіту [91 % та 73 % серед тих, хто немає вищої
освіти], а от задоволених в обидвох групах однакова кількість [по 70 %].

Задоволені

Важко відповісти,
важливо чи ні
Важливо

Важко відповісти,
задоволені чи ні
Незадоволені
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* Можливості для
здобуття освіти

* Можливості для
професійної реалізації

Неважливо

Важко
відповісти,
важливо
чи ні

Важливо

Незадоволені

Важко
відповісти,
задоволені
чи ні

Задоволені

18-30

2%

8%

90%

7%

12%

82%

31-45

10%

11%

79%

6%

15%

79%

46-60

17%

14%

68%

8%

20%

72%

61+

38%

22%

40%

9%

33%

58%

Без вищої освіти

22%

14%

64%

9%

24%

67%

Вища освіта

12%

12%

76%

5%

15%

80%

Працюючі

11%

13%

76%

7%

15%

78%

Непрацюючі

26%

15%

59%

8%

26%

66%

18-30

3%

17%

80%

14%

27%

59%

31-45

6%

21%

74%

17%

28%

55%

46-60

21%

24%

55%

19%

26%

55%

61+

38%

23%

40%

18%

40%

41%

Чоловік

12%

21%

68%

17%

27%

56%

Жінка

21%

22%

57%

17%

33%

50%

Без вищої освіти

22%

24%

54%

19%

29%

52%

Вища освіта

11%

17%

73%

14%

31%

54%

Працюючі

10%

21%

70%

26%

23%

52%

Непрацюючі

14%

28%

59%

22%

34%

45%
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* Можливості для
ведення бізнесу

* Можливості для
сімейного життя з
дітьми

Неважливо

Важко
відповісти,
важливо
чи ні

Важливо

Незадоволені

Важко
відповісти,
задоволені
чи ні

Задоволені

18-30

4%

27%

69%

16%

42%

42%

31-45

16%

19%

65%

26%

32%

42%

46-60

28%

35%

38%

19%

31%

50%

61+

41%

29%

30%

24%

47%

29%

Чоловік

17%

24%

59%

21%

35%

44%

Жінка

27%

30%

43%

22%

39%

39%

Без вищої освіти

26%

33%

41%

21%

37%

42%

Вища освіта

19%

19%

62%

21%

37%

42%

Працюючі

15%

24%

61%

17%

35%

48%

Непрацюючі

33%

32%

35%

28%

41%

32%

18-30

7%

21%

73%

5%

23%

72%

31-45

5%

7%

88%

3%

15%

82%

46-60

2%

12%

86%

2%

10%

88%

61+

3%

19%

78%

5%

28%

67%

Працюючі

4%

11%

85%

3%

12%

84%

Непрацюючі

5%

18%

77%

4%

27%

69%
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* Можливості для
проведення дозвілля

Неважливо

Важко
відповісти,
важливо
чи ні

Важливо

Незадоволені

Важко
відповісти,
задоволені
чи ні

Задоволені

18-30

2%

8%

90%

12%

15%

73%

31-45

2%

11%

87%

5%

20%

75%

46-60

3%

15%

83%

8%

22%

70%

61+

7%

31%

62%

8%

34%

58%

Без вищої освіти

4%

22%

73%

7%

24%

70%

Вища освіта

2%

7%

91%

9%

22%

70%

Працюючі

2%

12%

86%

6%

17%

77%

Непрацюючі

5%

23%

72%

10%

32%

58%
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СТРУКТУРА ЧАСУ ТА ЯКІСТЬ ДОЗВІЛЛЯ

За віком

Дозвілля займає близько 27 % у структурі часу франківців [близько 38 %
відводиться роботі, 35 % – хатнім справам]. 61 % мешканців задоволені тим,
як вони проводять своє дозвілля.
Структура часу різних груп франківців відрізняється. Очікувано,
представники групи 61+ років більшу частину свого часу приділяють хатнім
обов’язкам – 51 %, ще 38 % припадає на вільний час. Усі інші вікові групи
більшу частину свого часу в тижні витрачають саме на роботу. За оцінками
чоловіків, у структурі їхнього часу більше займає робота: їхній робочий час
забирає 47 % на тиждень, в той час як жінки порівняно більше часу [44 %]
витрачають на хатні обов’язки. Респонденти без вищої освіти розподіляють
свій час практично порівну між усіма категоріями, респонденти з вищою
освітою витрачають на роботу 46 % свого часу.

За статтю

За освітою

СТРУКТУРА ЧАСУ ФРАНКІВЦІВ
Cеред усіх респондентів

За працевлаштуванням
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Незважаючи на те, що задоволеність створеними умовами для проведення
дозвілля у Івано-Франківській громаді не безумовна, 61 % опитаних
франківців задоволені тим, як проводять свій вільний час. Вирізняється
вікова група 61+ років, з яких лише 35 % представників декларують
задоволеність. Більш задоволені й працюючі франківці [67 % проти 51 %
серед непрацюючих], респонденти із вищою освітою [66 % проти 56 % серед
франківців без вищої освіти]. Задоволених своїх дозвіллям серед чоловіків
на 10 % перевищує задоволених дозвіллям жінок [66 % та 56 %, відповідно].
? Наскільки Ви задоволені тим, як Ви проводите своє дозвілля?

умовні позначення
Задоволені
Важко відповісти,
задоволені чи ні
Незадоволені
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МОБІЛЬНІСТЬ

?

Звідки Ви переїхали?
[серед респондентів, які проживають в Івано-Франківську не
від народження, n=139]

Дещо менше 8 % учасників опитування декларують бажання переїхати з
Івано-Франківська. 35 % респондентів проживають тут не від народження. Ці
показники можна вважати опосередкованими показниками задоволеності
якістю життя в місті.
56 % учасників опитування зазначили, що подорожували Україною чи
закордоном, з відпочинковою метою або у справах протягом останніх
трьох років. Дещо частіше (порівняно з іншими соціально-демографічними
групами) подорожує молодь та працюючі мешканці. Невисокий рівень
мобільності можна пов’язати з невисоким рівнем доходу: для близько 20 %
сімей сукупний дохід становить менше 5 тис. грн, для 24 % сімей – 5-10 тис.
грн, для 41 % – 10-20 тис. грн. Варто також взяти до уваги, що в середньому
40 % витрат сімейного бюджету припадають на продукти харчування, а ще
20 % – на оплату комунальних послуг.
Франківці частіше подорожують з відпочинковою метою, аніж у справах.
Подорожі Україною популярніші за подорожі закордон. Найпопулярніший
напрямок – на Захід [як у випадку з внутрішніми маршрутами, так і у
випадках із закордонними подорожами].

Причини переїзду
[серед респондентів, які проживають в Івано-Франківську не від
народження]
Відповіді респондентів (n=139): з метою працевлаштування / через роботу
(326), переїхали разом з батьками / через роботу батьків або інших родичів
(16), разом з родиною (7), через навчання (24), через одруження (14), купили
житло (9), були виселені після війни батьки (2), кращі можливості для життя
(3), через сімейні обставини (3), “бо мені подобається місто”.
Не уточнили причину переїзду ~20 % респондентів.

6 Тут і надалі таким чином маркуватиметься частота згадування того чи
іншого конструкту, виокремленого в ході аналізу “відкритих” запитань; якщо
частота не вказана – згадування одиничне.
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?

Чи думали Ви протягом останніх двох років над переїздом
з Івано-Франківська?

Так

Ні

Куди хотіли б переїхати?
[серед респондентів, які думали про переїзд]
Закордон [~82 % відповідей]: Канада (8), США (5), Польща (4), Англія (3),
Німеччина (3), Чехія (3), Індія, Китай, Австралія, Франція, Росія, Іспанія, ОАЕ
Інші населені пункти України [~13 % відповідей]: Київ (4), “повернувся б в
село, де народився”
Не вирішили куди б переїхали ~ 5%
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ПОДОРОЖІ З МЕТОЮ ВІДПОЧИНКУ
[Протягом останніх трьох років]

За кордон
Відвідані країни
[серед респондентів, які протягом останніх трьох років подорожували
закордон з відпочинковою метою]
Європа [ ~85 % відповідей респондентів]: Туреччина (30), Болгарія (17),
Італія (15), Чехія (13), Іспанія (7), Австрія (5), Чорногорія (5), Польща (4),
Словаччина (4), Хорватія (4), Німеччина (6), Франція (4), Греція (3), Боснія
та Герцеговина (3), Нідерланди (2), Португалія (2), Угорщина, Грузія, Росія,
о.Тенеріфе (Канарські острови, Іспанія)
Африка [~13 % відповідей респондентів]: Єгипет (20), Кабо-Верде.
Інше [~1% відповідей респондентів]: Австралія, США, Мальдівські острови.

Україною
Відвідані регіони
[серед респондентів, які протягом останніх трьох років подорожували
Україною з відпочинковою метою]
Захід України [~63 % відповідей респондентів]: Буковель (30), Закарпаття (26),
Львів (22), Карпати (16), Яремче (13), відпочинок в горах [Хом’як, Драгобрат]
(11), Львівська область (9), Яремчанський край [Ворохта, Микуличин, Татарів,
Яблуниця] (7), Трускавець (7), Славське (4), Тернопільська область / Тернопіль
(5), Моршин (4), Косівщина (4), Івано-Франківська область (4), Чернівці (3),
“Солоні озера” [Солотвино] (3), Верховина (2), Кам’янець-Подільський (2),
Надвірна (2), Луцьк (2), Рівне, Східниця, Зарваниця, Долина, Прикарпаття,
Коломия, Шацькі озера, Берегове (2).
Південь України [~21 % відповідей респондентів]: Одеса (43), Херсон (7),
Запорізька область / Запоріжжя (3), Миколаївська обл. (2), Азовське море (2),
Чорне море (2), Затока, Маріуполь.
Інші регіони України [~16 % відповідей респондентів]: Харків (3), Полтава,
Волинь (3), Житомирщина / Житомир (3), Київ (26), Хмельниччина, Вінниця (3).

умовні позначення
Подорожі за кордон
Подорожі Україною
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ПОДОРОЖІ У СПРАВАХ (НЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ)
[Протягом останніх трьох років]

За кордон
Відвідані країни
[серед респондентів, які протягом останніх трьох років подорожували
закордон у справах]
Європа [~92 % відповідей респондентів]: Польща (17), Чехія (8), Італія (3),
Румунія (2), Франція (2), Росія (2), Німеччина (2), Швеція (2), Угорщина.
Інше [~1 % відповідей респондентів]: США, Канада, Австралія.

Україною
Відвідані регіони
[серед респондентів, які протягом останніх трьох років подорожували
Україною у справах]
Захід України [~54 % відповідей респондентів]: Львів (17), Закарпаття (2),
Тернопіль (3), Івано-Франківська область (5), Яремче (2), Рівне, Коломия (2),
Ворохта, Буковель, Чернівці (2), Галич.
Інші регіони України [~46 % відповідей респондентів]: Київ (18), Хмельницький
(3), Харків (3), Дніпро (2), Одеса, Полтавщина, по всій Україні (2), зона АТО /
ООС.

умовні позначення
Подорожі за кордон
Подорожі Україною
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ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ
За самооцінкою, 81 % франківців вважають себе щасливими людьми. Це
вище, ніж середній показник щастя по Україні у 2020 році. Відчуття щастя
обернено пропорційне до віку: чим старшими є франківці, тим менша частка
щасливих. Рівень освіти на рівень щастя не впливає, а от зайнятість сприяє
вищому його рівню: щасливих серед працюючих 87 %, а серед
незайнятих – 73 %.

? Чи відчуваєте Ви себе щасливою людиною?

Ad Notam: У 2020 році показник щасливих українців становив 70 %7.

7 Дослідження КМІС. Період збору даних: 22-25 квітня 2020 року. Метод збору даних:
CATI [телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone
interviews]. Застосовувалась випадкова вибірка номерів мобільних телефонів; вибірка
репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки
не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР
Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. Об’єм вибірки: 2024 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 із врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не
перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до
25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.
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ДОРОГИ

На рівні інструментарію використовувалось відкрите запитання [без
пропозиції варіантів відповіді до вибору]. Нижче наведено систематизований
набір відповідей респондентів.

[декларують ~ 53 % респондентів]

ІНФРАСТРУКТУРА

завелика кількість авто в місті, а через це, – постійний шум (10), корки
на дорогах (26), недостатня кількість паркомісць (26), стихійні парковки
[особливо в центрі] (8), відсутність земельних ділянок під гаражі (4);

[декларують ~ 26 % респондентів]
загальна нерозвиненість інфраструктури (68), неінклюзивність середовищ (2);
недостатня кількість мостів [звідси – завантаженість доріг, погане сполучення
різних частин міста] (5), «Побудувати ще 3 моста через річку, щоб не було
заторів»9, аварійний міст на вул. Пасічній (9), недобудований міст через річку
(9), погана дорожня розв’язка (4);
неукріпленість берегів річки (2);
погане залізничне сполучення (2), погане авіасполучення;
зношеність міської каналізаційної системи (8), «Смердить стара каналізація в
нетрях», занедбаність водостоків по місту (4), «Вода після дощу стоїть на вул. П.
Тичини»;

незадовільний стан дорожнього покриття (110), «Яма на ямі», зокрема,
ремонту дорожнього покриття потребують вул. І. Білозіра, вул. Л. Ребета та
вул. Дж. Дудаєва, вул. С. Ленкавського, незавершена дорога Південний та
Північний Бульвар (5), погане дорожнє покриття міжквартальних доріг (4);
відсутність розмітки на дорогах, лежачі поліцейські (3), часті збої у роботах
світлофорів на перехрестях;
недостатньо велодоріжок (5);

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
[декларують ~ 14 % респондентів]

занедбаність центрального ринку (23), «Треба зробити центральний ринок
європейським. На другому поверсі (м’ясний павільйон) можна впасти вниз по
тих сходах!», стихійна торгівля «з землі» (8), поганий санітарний стан магазинів
(2);

незадовільний технічний стан громадського транспорту (12), обмаль автобусів,
придатних для проїзду з дитячим візком, часта зміна маршрутів громадського
транспорту (3), замало міських автобусів, відсутність нічних рейсів
громадського транспорту, через карантин неможливо їздити у громадському
транспорті;

багато приміщень в місті, що пустують [зокрема, біля Велмарту] (2), недостатня
кількість аптек (3), недостатня кількість комісійних / соціальних магазинів
(3), завелика кількість магазинів із продажу алкоголю, мало громадських
вбиралень по місту, відсутній сміттєпереробний завод (3);

погане сполучення транспортом між районами міста, а також міжміське
сполучення (26), відсутність в деяких частинах міста громадського транспорту
(2), «Чому на БАМ не їздять тролейбуси?!»;

8 Тут і надалі таким чином маркуватиметься частота згадування того чи іншого
конструкту, виокремленого в ході аналізу “відкритих” запитань; якщо частота не
вказана – згадування одиничне

9 Тут і надалі такий тип форматування тексту зберігатиметься за цитатами респондентів.
Жива мова респондентів може бути піддана деякій літературній корекції, однак
пріоритетним залишається збереження авторських лексичних конструкцій.

висока вартість проїзду (4), немає пільгового проїзду для пенсіонерів (2);
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[декларують ~ 41 % респондентів]

[декларують ~ 19 % респондентів]

поганий благоустрій загалом (5), погане озеленення міста / замало паркових
зон (23), погане вуличне освітлення (22), багато зовнішньої реклами;

погана робота комунальників, а також недостатня їхня кількість (12), погане
прибирання сміття / забрудненість міста (13), погане прибирання в парках,
скверах (5), люди смітять у дворах;

замала кількість парків і скверів для відпочинку (19), мало місць відпочинку
у спальних районах (6), замало місць відпочинку для дітей і молоді (2), мало
місць відпочинку для старших людей;
застарілі дитячі майданчики (14), недостатня кількість дитячих майданчиків
(10), обмаль спортивних майданчиків (3), відсутність громадського басейну,
відсутність нічного клубу, необхідно побудувати ТРЦ для розваг (4), замало
бібліотек;
відсутність майданчиків для вигулу собак (8), вигул собак у публічних місцях;
занедбаність прибудинкових територій (17), недостатня кількість лавок
біля будинків (3), відсутність тротуарної плитки біля будинків (17),
незаасфальтовані тротуари і хідники (4), неякісне укладання бруківки (2);

ЕКОЛОГІЯ
[декларують ~ 4 % респондентів]
забруднені водойми (7), забруднене навколишнє середовище (5), забруднена
вода в Німецькому озері (4);

БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВИЙ ФОНД
[декларують ~ 19 % респондентів]
щільна забудова (25), хаотична забудова (17), «Забудовані всі зелені зони»,
будинки будують дуже близько до доріг;
руйнування пам’яток архітектури [зокрема, готелю «Дністер»] (9);
зношеність комунікаційних мереж в житлових будинках (6), зношеність
будинків (5), недостатньо комфортні умови проживання (2), неутеплені старі
будинки [а вартість утеплення – висока] (2), зношеність дахів у «хрущовках»,
аварійні ліфти (2), безлад у підвалах житлових будинків, відсутність допомоги
людям з встановленням індивідуального опалення (2);

відсутність системи роздільної утилізації сміття [відсутність контейнерів,
скидання сортованого сміття в одну машину] (17), несвоєчасне вивезення
сміття (9), багато щурів і шкідників біля смітників, замало урн та контейнерів
для сміття (9);
безпритульні собаки (4);

РОБОТА І ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
[декларують ~ 42 % респондентів]
відсутність роботи (37), погане ставлення роботодавців до працівників,
недостатня матеріальна допомога безробітним, немає перспектив для
молоді / робочі місця для молоді (7), не створюються нові робочі місця (19),
відсутність нових заводів (3);
немає можливостей для створення власного бізнесу, немає перспектив для
малого бізнесу, занепад малого бізнесу (2), великі податки для малого бізнесу
(7);
інфляція, зубожіння населення (3), низькі зарплати (21), несвоєчасна виплата
заробітної плати (2);
завищені тарифи на комунальні послуги (31), необґрунтованість платіжок за
доставку газу, зависокі ціни в місті / відсутність контролю цін (24), завищені
ціни на продукти харчування (8);

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
[декларують ~ 15 % респондентів]
низькі пенсії (19), відсутність допомоги пенсіонерам / немає пільг для
пенсіонерів (3), підвищення пенсійного віку (3), несвоєчасне та неправильне
нарахування субсидій;
високі кредитні відсотки на житло для молодих сімей (3), не дають житло
ветеранам, мало уваги до людей з інвалідністю;
багато безхатченків та ромів (2), заселення міста переселенцями (2);
карантинні обмеження (20), пандемія коронавірусу (4);
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ОСВІТА

[декларують ~ 4 % респондентів]

[декларують ~ 11 % респондентів]

недоброзичливі люди, хамство з боку водіїв маршруток (4), неповага до
вчителів та викладачів, зневага молоді до старших людей (3), ейджизм (5),
нетерпимість до сексменшин, погане ставлення до переселенців;

мала кількість дитячих садочків (23), недостатня кількість шкіл (6), низька
якість освіти у школах, недостатньо розвиваючих платформ та гуртків для
дітей (5), дистанційне навчання (2), здобуття вищої освіти – дорого (4);

ВЛАДА

неякісне харчування в школах (2), недофінансування шкіл і дитячих садків,
школи і дошкільні заклади не забезпечені усім необхідним обладнанням;

[декларують ~ 8 % респондентів]

МЕДИЦИНА

важко достукатися до місцевої влади (4), бюрократія у державних органах (7),
створення ОТГ без згоди мешканців (4), недобросовісне поводження ОМС із
народом (2);

[декларують ~ 13 % респондентів]

погане фінансування міста, немає прозорого використання бюджету міста (3),
неефективно освоюється земля біля міста;
відсутність роботи над підвищенням туристичної привабливості міста, «Влада
мало рекламує місто»;
корупція (3);

медицина дорога (10), неякісне медичне обслуговування (8), погане ставлення
медперсоналу до хворих, невдала медична реформа (5), неможливо потрапити
до спеціаліста в поліклініці (2), занедбаність / зношеність будівель лікарень (2),
погане апаратне забезпечення лікарень (3), зависокі ціни на ліки (7), низька
зарплата в лікарів (2), корупція в медичній сфері;
висока смертність через коронавірусну інфекцію (3), неможливо отримати
лікарняний після COVID-19, низький рівень вакцинації франківців, зокрема
дітей (7).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ
[декларують ~ 4 % респондентів]
поліція працює недостатньо добре, незадовільна робота управління у справах
обслуговування споживачів / захисту прав споживачів [обважують на ринку],
«Чому закони не однакові для людей і влади?»;
розпивання алкогольних напоїв у дворах, багато наркоманів по місту;
автомобілі їздять з великою швидкістю;
відутність штрафів за неносіння захисних масок (10), недотримання
карантинних обмежень (2);
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